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Senhores Acionistas: Apresentamos o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Contábeis da BTG Pactual Vida e Previdência S.A. 
(Companhia), relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, 
elaboradas conforme os dispositivos da Circular SUSEP nº 517 de 30 de 
julho de 2015 e alterações posteriores, com efeitos retroativos a partir  
de 1º de janeiro de 2015, e os pronunciamentos técnicos, as orientações 
e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), e normas do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP). 
Contexto Operacional: A BTG Pactual Vida e Previdência S.A., doravante 
denominada por “Companhia”, é uma sociedade anônima de capital 
fechado, que tem como objeto social operar planos de previdência 
complementar aberta, concedendo benefícios de caráter previdenciário 
na forma de renda continuada ou pagamento único em qualquer de  
suas modalidades ou formas, bem como instituir e operar em seguros  
do ramo vida, inclusive acidentes pessoais, em qualquer uma de suas 
modalidades ou formas. A Companhia está sediada na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, 3.477, 14º andar, São Paulo e cadastrada no CNPJ sob o  

nº 19.449.767/0001-20. Em 15 de abril de 2014, a SUSEP concedeu 
autorização para a BTG Pactual PV Holding Ltda. (posteriormente teve 
sua razão social alterada para BTG Pactual Vida e Previdência S.A.), 
operar em seguros de pessoas e previdência complementar. Em 01 de 
fevereiro de 2015, a Companhia iniciou suas operações. O resultado 
apresentado na “Demonstração do Resultado” inclui receitas financeiras e 
despesa administrativas auferidas pela Companhia em janeiro de 2015, 
quando ainda atuava na forma de sociedade empresária limitada.  
O controle acionário da BTG Vida e Previdência S.A. é exercido pela BTG 
Pactual Holding de Seguros Ltda., que é subsidiária integral do Banco 
BTG Pactual S.A. As operações da Companhia serão conduzidas de 
forma integrada com as empresas que integram o Grupo BTG Pactual. 
Desempenho: A Companhia encerrou o exercício em 31 de dezembro  
de 2016 com ativos totais de R$299,4 milhões, e patrimônio líquido  
de R$51,7 milhões. O lucro líquido da Companhia para o exercício findo 
em 31 de dezembro de 2016 foi de R$3,4 milhões, principalmente  
devido à Prêmios emitidos de R$33,8 milhões, sinistros ocorridos de 

(R$28,8 milhões), constituição da provisão de benefícios a conceder de  
(R$61,7 milhões) e Resultado financeiro de R$25,2 milhões, com 
despesas de Imposto de Renda e Contribuição Social de (R$2,6 milhões). 
Auditores Independentes: A política da Companhia na contratação de 
serviços não relacionados à auditoria externa dos nossos auditores 
independentes se fundamenta na regulamentação aplicável e nos 
princípios internacionalmente aceitos que preservam a independência do 
auditor. Esses princípios consistem em: (a) o auditor não deve auditar o 
seu próprio trabalho, (b) o auditor não deve exercer funções gerenciais no 
seu cliente e (c) o auditor não deve promover os interesses de seu cliente. 
Agradecimentos: Agradecemos à Superintendência de Seguros 
Privados, à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, à 
Previdência Privada e Vida, à Saúde Suplementar e Capitalização 
(CNSeg), à Federação Nacional de Seguros Gerais (Fenseg) e ao 
Sindicato do Estado de São Paulo (Sindseg) pelo apoio recebido ao longo 
do período.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)

Ativo Notas 2016 2015
Circulante 291.501 220.606
Disponível 4 7 22
 Caixa e bancos 7 22
Aplicações 5 290.697 219.950
Outros créditos operacionais 797 633
 Outros créditos operacionais 797 633
Títulos e créditos a receber 6 – 1
Ativo não circulante 7.884 499
Aplicações 5 7.312 –
Títulos e créditos a receber 6 10 –
 Créditos tributários e previdenciários 10 –
Investimento 266 250
 Participações societárias 266 250
Imobilizado 145 135
 Bens móveis 90 85
 Outras imobilizações 55 50
Intangível 151 114
 Outros intangíveis 151 114
Total do ativo 299.385 221.105

Passivo Notas 2016 2015
Circulante 247.735 172.883
Contas a pagar 2.446 1.345
 Obrigações a pagar 576 235
 Impostos e encargos sociais a recolher 206 28
 Encargos trabalhistas 139 208
 Impostos e contribuições 1.525 874
Débitos das operações com seguros e resseguros 272 212
 Outros débitos operacionais 272 212
Provisões técnicas - seguros 7 61.056 41.973
 Danos 61.056 41.973
Provisões técnicas - previdência complementar 7 183.961 129.353
 Planos não bloqueados - VGBL 126.116 73.208
 PGBL 57.845 56.145
Patrimônio líquido 10 51.650 48.222
 Capital social 45.000 30.000
 Aumento de capital – 15.000
 Reservas de lucros 6.663 3.222
 Ajuste de Avaliação Patrimonial (13) –
Total do passivo 299.385 221.105

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)

Reservas de lucros
Capital social Legal Estatutária Ajuste de TVM Lucros acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2014 30.000 46 871 – – 30.917
Aumento de capital
 Portaria SUSEP nº 212 de 13/03/2015 15.000 – – – – 15.000
Lucro líquido do exercício – – – – 2.305 2.305
Destinação do lucro líquido
 Reserva de lucros – 115 2.190 – (2.305) –
Saldos em 31 de dezembro de 2015 45.000 161 3.061 – – 48.222
Lucro líquido do exercício – – – – 3.441 3.441
Outros resultados abrangentes
 Títulos e valores mobiliários – – – (13) – (13)
Destinação do lucro líquido
 Reserva de lucros – 172 3.269 – (3.441) –
Saldos em 31 de dezembro de 2016 45.000 333 6.330 (13) – 51.650

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 31 DE DEZEMBRO DE 2016  (Em milhares de reais)

1. Contexto operacional
A BTG Pactual Vida e Previdência S.A., doravante denominada por 
“Companhia”, é uma sociedade anônima de capital fechado, que tem 
como objeto social operar planos de previdência complementar aberta, 
concedendo beneficios de caráter previdenciário na forma de renda 
continuada ou pagamento único em qualquer de suas modalidades ou 
formas, bem como instituir e operar em seguros do ramo vida, inclusive 
acidentes pessoais, em qualquer uma de suas modalidades ou formas.  
A Companhia está sediada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º 
andar, São Paulo e cadastrada no CNPJ sob o nº 19.449.767/0001-20. Em 
15 de abril de 2014, a SUSEP concedeu autorização para a BTG Pactual 
PV Holding Ltda. (posteriormente teve sua razão social alterada para BTG 
Pactual Vida e Previdência S.A.), operar em seguros de pessoas e 
previdência complementar. Em 01 de fevereiro de 2015, a Companhia 
iniciou suas operações. O resultado apresentado na “Demonstração do 
Resultado” inclui receitas financeiras e despesa administrativas auferidas 
pela Companhia em janeiro de 2015, quando ainda atuava na forma de 
sociedade empresária limitada. O controle acionário da BTG Vida e 
Previdência S.A. é exercido pela BTG Pactual Holding de Seguros Ltda., 
que é subsidiária integral do Banco BTG Pactual S.A. As operações da 
Companhia serão conduzidas de forma integrada com as empresas que 
integram o Grupo BTG Pactual.
2. Elaboração e apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas conforme os dispositivos 
da Circular SUSEP nº 517, de 30 de julho de 2015, com efeitos retroativos 
a partir de 1º de janeiro de 2015 e alteração posterior, e os pronunciamentos 
técnicos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), e normas do Conselho Nacional de 
Seguros Privados (CNSP) e orientação da SUSEP, doravante 
denominadas “práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - 
SUSEP”.  a. Base de preparação: As demonstrações contábeis foram 
elaboradas de acordo com o custo histórico, com exceção dos 
instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do 
resultado. b. Comparabilidade: As demonstrações contábeis estão 
sendo apresentadas com informações comparativas de exercícios 
anteriores, conforme disposições do CPC 26 (R1) - Demonstrações 
contábeis emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e da 
Circular SUSEP nº 517, de 30 de julho de 2015 e alteração posterior.  
c. Continuidade: A Administração considera que a Companhia possui 
recursos para dar continuidade a seus negócios futuros. Adicionalmente, 
a Administração não tem o conhecimento de nenhuma incerteza material 
que possa gerar dúvidas significantes sobre a sua capacidade de 
continuar operando. Portanto, as demonstrações contábeis foram 
preparadas com base nesse princípio. d. Moeda funcional e moeda de 
apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da 
Companhia são mensurados usando a moeda do principal ambiente 
econômico, no qual a Companhia atua (“a moeda funcional”). As 
demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais (R$), que é a 
moeda funcional da Companhia. e. Normas, alterações e interpretações 
de normas existentes que ainda não estão em vigor e não foram 
adotadas antecipadamente pela Companhia: IFRS 9 - Instrumentos 
Financeiros: O IFRS 9 está sendo emitido em capítulos. Em novembro de 
2009 e outubro de 2010, capítulos contendo novas regras de mensuração 
e classificação de ativos e passivos financeiros foram emitidos. Além 
disso, em novembro de 2013 foi emitido o capítulo que contém as regras 
da contabilidade de hedge. A versão final do IFRS 9 foi emitida em 24 de 
julho de 2014, e contém mudanças nos capítulos anteriores relacionadas 
à mensuração e classificação e contabilidade de hedge. A versão final 
também introduziu novas regras para impairment de instrumentos 
financeiros e ao desreconhecimento. A adopção dos capítulos contendo 
novas regras de mensuração e classificação terão efeito significativo 
sobre a classificação e mensuração de ativos financeiros da Companhia, 
mas não é esperado impactos significativos sobre a classificação e 
mensuração de passivos financeiros. A Companhia não adota 
contabilidade de hedge, portanto, não espera impactos da aplicação do 
capítulo referido. A mudança é aplicável para os períodos iniciados em  
1º de janeiro de 2018. A Companhia não adotou as emendas ao IFRS 9 
nestas demonstrações contábeis consolidadas condensadas e não tem a 
intenção de adotá-lo antes da data efetiva. IFRS 15 - Receitas de 
Contratos com Clientes: A IFRS 15, emitida em maio de 2014, estabelece 
um novo modelo constante de cinco passos que será aplicado às receitas 

originadas de contratos com clientes. Segundo a IFRS 15, as receitas são 
reconhecidas em valor que reflete a contraprestação à qual uma entidade 
espera ter direito em troca da transferência de mercadorias ou serviços a 
um cliente. Os princípios na IFRS 15 contemplam uma abordagem mais 
estruturada para mensurar e reconhecer receita. A norma da nova receita 
é aplicável a todas as entidades e substituirá todas as atuais exigências 
de reconhecimento de receita, nos termos da IFRS. Uma aplicação 
retrospectiva total ou modificada é exigida para exercícios anuais que 
tenham início em 1º de janeiro de 2017 ou após essa data, sendo 
permitida adoção antecipada, em análise no Brasil. A Companhia está 
atualmente avaliando o impacto da IFRS 15 e planeja adotar uma nova 
norma sobre a efetiva data de entrada em vigor. A Companhia pretende 
adotar as normas aplicáveis quando as mesmas entrarem em vigor. Não 
existem outras normas e interpretações emitidas e ainda não adotadas 
que possa, na opinião da Administração, ter impacto relevante no 
patrimônio líquido ou no resultado da Companhia.
3. Principais práticas contábeis
As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia são as 
seguintes: a. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de 
caixa incluem o caixa, bancos e outros investimentos de curto prazo de 
alta liquidez, com vencimentos originais de três meses, ou menos e com 
risco insignificante de mudança de valor de mercado. b. Ativos 
financeiros: Reconhecimento inicial de ativos financeiros:  
A classificação dos ativos financeiros em seu reconhecimento inicial 
depende do propósito e da finalidade pelos quais os mesmos foram 
adquiridos e de suas características. Todos os ativos financeiros são 
mensurados inicialmente ao valor justo acrescido dos custos as 
transações, exceto nos casos em que os ativos financeiros são registrados 
ao valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros ao valor justo 
por meio do resultado: Ativos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado são registrados no balanço patrimonial ao valor justo. As 
variações no valor justo e receitas ou despesas de juros e dividendos são 
reconhecidas em “Resultado financeiro”. Ativos e passivos financeiros 
designados ao valor justo por meio do resultado: Ativos financeiros 
classificados nessa categoria são aqueles designados, como tais, no 
reconhecimento inicial. A designação de um instrumento financeiro ao 
valor justo por meio do resultado no reconhecimento inicial se dá somente 
quando os seguintes critérios são observados e a designação de cada 
instrumento é determinada individualmente: • A designação elimina ou 
reduz significativamente o tratamento inconsistente que ocorreria na 
mensuração dos ativos ou no reconhecimento dos ganhos e perdas 
correspondentes em formas diferentes; ou • Os ativos são parte de um 
grupo de ativos financeiros, passivos financeiros, ou ambos, os quais são 
gerenciados e com seus desempenhos avaliados com base no valor justo, 
conforme uma estratégia documentada de gestão de risco ou de 
investimento; ou • O ativo financeiro possui um (ou mais) derivativo(s) 
embutido(s), que modifica significativamente o fluxo de caixa que seria 
requerido pelo contrato. Ativos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado são registrados no balanço patrimonial ao valor justo. Variações 
ao valor justo e juros auferidos ou incorridos são registrados em “Resultado 
financeiro”. Ativos financeiros disponíveis para venda: Ativos 
financeiros disponíveis para venda incluem ações e instrumentos de 
dívida. Ações classificadas como disponíveis para venda são aquelas que 
não são classificadas como mantidas para negociação ou designadas ao 
valor justo por meio do resultado. Instrumentos de dívida nessa categoria 
são aqueles a serem mantidos por um prazo indefinido e que podem ser 
vendidos em resposta à necessidade de liquidez ou em resposta a 
mudanças na condição do mercado. Posteriormente ao reconhecimento 
inicial, os instrumentos financeiros disponíveis para venda são 
mensurados ao valor justo e os ganhos ou perdas não realizados são 
reconhecidos diretamente na demonstração do resultado abrangente 
(líquido dos efeitos tributários). Por ocasião da realização dos instrumentos 
financeiros disponíveis para a venda, os ganhos ou perdas acumulados, 
anteriormente reconhecidos na demonstração do resultado abrangente 
são transferidos para o resultado, na rubrica “Resultado financeiro”. As 
perdas com redução ao valor recuperável desses instrumentos financeiros 
são reconhecidas na demonstração do resultado e baixadas, quando 
aplicável, da demonstração do resultado abrangente. Ativos financeiros 
mantidos até o vencimento: Ativos financeiros mantidos até o 
vencimentos são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos 
ou determináveis e vencimentos definidos, para os quais haja a intenção 
positiva e a capacidade de manter até o vencimento. Os ativos financeiros 

mantidos até o vencimento são registrados inicialmente ao seu valor justo 
acrescido dos custos diretamente atribuíveis, sendo posteriormente 
mensurados ao custo amortizado através do método da taxa de juros 
efetiva, em contrapartida ao resultado, deduzidas de eventuais reduções 
no valor recuperável. Hierarquia de mensuração do valor justo:  
Os instrumentos financeiros são mensurados segundo a hierarquia de 
mensuração do valor justo descrita a seguir: Nível 1: Cotações de preços 
observáveis em mercados ativos para o mesmo instrumento financeiro. 
Nível 2: Cotações de preços observáveis em mercados ativos para 
instrumentos financeiros com características semelhantes ou baseados 
em modelo de precificação nos quais os parâmetros significativos são 
baseados em dados observáveis em mercados ativos. Nível 3: Modelos de 
precificação nos quais transações de mercado atual ou dados observáveis 
não estão disponíveis e que exigem alto grau de julgamento e estimativa.
Em certos casos, os dados usados para apurar o valor justo podem situar-
se em diferentes níveis da hierarquia de mensuração do valor justo. 
Nesses casos, o instrumento financeiro é classificado na categoria mais 
conservadora em que os dados relevantes para a apuração do valor justo 
foram classificados. Essa avaliação exige julgamento e considera fatores 
específicos dos respectivos instrumentos financeiros. Mudanças na 
disponibilidade de informações podem resultar em reclassificações de 
certos instrumentos financeiros entre os diferentes níveis da hierarquia de 
mensuração do valor justo. c. Redução ao valor recuperável dos 
instrumentos financeiros: A Companhia avalia no final de cada período 
de apresentação de relatórios se há evidência objetiva de que um 
instrumento financeiro ou um grupo de ativos financeiros está deteriorado. 
No caso de investimentos de capital classificados como disponíveis para 
venda, uma queda relevante ou prolongada no valor justo do título abaixo 
de seu custo também é uma evidência de que os ativos estão deteriorados. 
Se qualquer evidência desse tipo existir para ativos financeiros disponíveis 
para venda, o prejuízo cumulativo - medido como a diferença entre o custo 
de aquisição e o valor justo atual, menos qualquer prejuízo por impairment 
sobre os instrumentos financeiros reconhecidos anteriormente no 
resultado - será retirado do patrimônio e reconhecido na demonstração do 
resultado. d. Contratos de seguros: De acordo com o CPC 11 - Contratos 
de Seguros emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis define-se 
um contrato como contrato de seguro quando o emissor aceita um risco 
de seguro significativo da contraparte, concordando em compensá-lo se 
um evento futuro incerto ocorrer ocasionando um sinistro. O CPC 11 
também prevê contratos de investimento, que são aqueles em que se 
transfere risco financeiro (risco de mudança futura em variáveis como taxa 
de juros e preço de ativos) significativamente. Quando um contrato é 
classificado como contrato de seguro, deve-se manter essa classificação 
até o fim da sua vida, mesmo que os riscos de seguros se reduzam 
significativamente. e. Classificação dos contratos de seguros: As 
principais definições das características de um contrato de seguro estão 

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO - EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 

(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por lote de mil ações)

Notas 2016 2015
Prêmios emitidos - DPVAT 33.820 33.175
Variação das provisões técnicas - Danos (228) (40)
 Prêmios ganhos 12a 33.592 33.135
Receita com emissão de apólices 12b 2.357 2.111
Sinistros ocorridos 12c (28.787) (28.721)
Outras receitas e despesas operacionais 12d (2.574) (2.444)
Custo de aquisição (474) (470)
Rendas de contribuições e prêmios -
 planos de aposentadoria 12e 44.144 42.194
Constituição da provisão
 de benefícios a conceder 12f (61.671) (51.057)
 Receitas de contribuições e prêmios (17.527) (8.863)
Despesas administrativas 12g (4.434) (4.044)
Despesas com tributos (1.370) (849)
Resultado financeiro 12h 25.216 14.055
 Resultado operacional 5.999 3.910
 Ganhos ou perdas com ativos não correntes (2) –
Resultado antes dos impostos e participações 5.997 3.910
 Imposto de renda 11 (1.386) (952)
 Contribuição social 11 (1.170) (653)
Lucro líquido do exercício 3.441 2.305
Quantidade de ações (lote de mil ações) 44.826 44.826
Lucro por ação 0,08 0,05
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em milhares de reais)

2016 2015
Lucro líquido do exercício 3.441 2.305
Outros resultados abrangentes
Rendimentos de títulos e valores mobiliários (13) –
Resultado abrangente do exercício,  líquido dos impostos3.428 2.305
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

 (Em milhares de reais)

2016 2015
Lucro do exercício 3.441 2.305
Ajustes ao lucro:
 Amortização de software 12 1
 Rendimento de títulos e valores mobiliários (13) –
Variação nas contas patrimoniais:
 Ativos financeiros (58.975) (146.988)
 Outros créditos operacionais (164) (634)
 Títulos e créditos a receber (9) 330
 Contas a pagar 450 288
 Provisões técnicas 54.608 129.367
 Impostos e contribuições 651 573
Caixa consumido nas atividades operacionais 1 (14.758)
Atividades de investimento
 Investimento (16) (250)
 Caixa consumido das atividades de investimento (16) (250)
Atividades de financiamento
 Aumento de capital – 15.000
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento – 15.000
Redução líquido de caixa e equivalente de caixa (15) (8)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 22 30
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 7 22
Redução líquido de caixa e equivalente de caixa (15) (8)
A demonstração do fluxo de caixa não contempla as movimentações do 
DPVAT.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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descritas no CPC 11 - Contratos de Seguros. A Companhia classifica os 
contratos emitidos como contratos de seguro quando os contratos 
transferem risco significativo de seguro, assim definido quando pode ser 
observada a possibilidade de pagar benefícios adicionais ao segurado na 
ocorrência de um evento futuro incerto específico que possa afetá-lo de 
forma adversa e significativa. As operações do seguro DPVAT são 
contabilizadas com base nas informações recebidas da Seguradora Líder 
dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. f. Operações com seguro 
DPVAT: A Companhia participa dos Consórcios do Seguro DPVAT, onde é 
responsável pelas operações do Seguro DPVAT na proporção 
correspondente a sua respectiva quota, participando com esse percentual 
nas receitas e despesas referentes à operação deste seguro. A quota de 
cada Seguradora nos consórcios é calculada anualmente da seguinte 
forma: metade na proporção do Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) e 
metade de forma correspondente à fração resultante da divisão de um 
pelo número de seguradoras participantes dos Consórcios do Seguro 
DPVAT. g. Provisões técnicas: As provisões técnicas foram calculadas 
de acordo com as notas técnicas atuariais e normas estabelecidas pelo 
CNSP e SUSEP. As provisões matemáticas relacionadas a planos de 
previdência representam o valor das obrigações sob a forma de renda por 
sobrevivência, renda por invalidez, pensão e pecúlio, determinadas 
mediante cálculos e premissas atuariais, efetuados de acordo com Notas 
Técnicas Atuariais e com a Regulamentação Vigente (Circular SUSEP nº 
517/2015 e alteração posterior), nos regimes financeiros de capitalização, 
repartição de capitais de cobertura e repartição simples, respectivamente.
A Provisão Matemática de Benefícios a Conceder (PMBaC), refere-se aos 
participantes cuja percepção dos benefícios ainda não foram iniciados e a 
Provisão de Benefícios Concedidos (PMBC) refere-se àqueles já em gozo 
de benefícios. Para os planos de previdência e seguros das modalidades 
PGBL e VGBL, a provisão matemática de benefícios a conceder 
representa o montante dos prêmios e contribuições aportados pelos 
participantes, líquido da taxa de carregamento e gestão, acrescido dos 
rendimentos financeiros auferidos na aplicação dos recursos e deduzidos 
dos resgates e portabilidades realizados. A provisão de prêmios não 
ganhos (PPNG) é constituída pela parcela do prêmio correspondente ao 
período de risco a decorrer introduzidos pela Circular SUSEP nº 517/15 e 
alteração posterior, calculada pelo método “pro rata-die” tomando-se por 
base as datas de início e fim de vigência do risco segurado no mês de 
constituição. A Provisão de Prêmios Não Ganhos de Riscos Vigentes Não 
Emitidos - PPNG-RVNE é estimada com base na Circular SUSEP n° 
517/2015 e alteração posterior, em função da Companhia não possuir 
histórico suficiente de suas operações. O propósito dessa provisão é 
captar a defasagem entre a vigência do risco e a emissão do prêmio. 
Assim essa provisão indica o nível de prêmios não ganhos, referente aos 
riscos vigentes, assumidos pela seguradora, porém ainda não emitidos. A 
Provisão de Sinistros Ocorridos mas não Avisados - IBNR representa o 
montante esperado de sinistros ocorridos e não avisados até a data-base 
das demonstrações contábeis. A metodologia de cálculo utilizada 
considera os parâmetros estipulados na Circular SUSEP n° 517/2015 e 
alteração posterior, em função da Companhia não possuir histórico de 
sinistralidade. h. Teste de adequação do passivo - TAP: Conforme 
requerido pelo CPC 11 - Contratos de Seguros emitido pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis, a cada data de balanço deve ser elaborado 
o teste de adequação dos passivos para todos os contratos em curso na 
data de execução do teste. Este teste é elaborado considerando-se como 
valor contábil todos os passivos de contratos de resseguros deduzidos 
das despesas de comercialização diferidas e dos ativos intangíveis 
diretamente relacionados aos contratos de resseguros. A Superintendência 
de Seguros Privados instituiu e definiu as regras para a elaboração deste 

teste por meio da Circular SUSEP n° 517/2015 e alteração posterior.  
i. Ativos e passivos contingentes: O reconhecimento, a mensuração e a 
divulgação dos ativos e passivos contingentes, e obrigações legais, fiscais 
e previdenciárias são efetuados de acordo com os critérios descritos 
abaixo: i) Contingências ativas - Não são reconhecidas nas demonstrações 
contábeis, exceto quando da existência de evidências que propiciem a 
garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos.  
ii) Contingências passivas - São reconhecidas nas demonstrações 
contábeis quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da 
administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação 
judicial ou administrativa e quando os montantes envolvidos forem 
mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes 
classificados como perdas possíveis pelos assessores jurídicos são 
apenas divulgados em notas explicativas, enquanto aqueles classificados 
como perda remota não requerem provisão e 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. j. Imposto de renda e contribuição social: As 
provisões para imposto de renda e contribuição social, quando devidas, 
são constituídas com base no lucro contábil, ajustado pelas adições e 
exclusões previstas na legislação fiscal. O imposto de renda e a 
contribuição social diferida são calculadas sobre o valor das diferenças 
temporárias, sempre que a realização desses montantes for julgada 
provável. Para o imposto de renda a alíquota utilizada é de 15%, acrescida 
de adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a R$240 (R$ 
120 no período) e a contribuição social sobre o lucro foi calculada à 
alíquota de 15% sobre o lucro tributável até agosto de 2015 e à alíquota 
de 20% a partir de setembro de 2015, sendo aplicável até o exercício de 
2018. k. Resultado por ação: O resultado por ação é calculado pela 
divisão do lucro ou prejuízo pelo número de ações da Companhia.  
l. Apuração do resultado: As receitas e despesas são reconhecidas no 
resultado pelo regime de competência, que no caso das receitas de 
planos previdenciários, corresponde ao seu efetivo recebimento, tendo 
como contrapartida a constituição de provisões técnicas. m. Redução ao 
valor recuperável de ativos: É reconhecida como perda no resultado do 
período sempre que existirem evidências claras de que os ativos estejam 
avaliados por valor não recuperável. Este procedimento é realizado no 
mínimo ao final de cada exercício. Os ativos sujeitos a avaliação da 
redução do valor recuperável são deduzidos, quando aplicável, de 
provisão para desvalorização que é calculada de acordo com o maior 
valor entre valor em uso e valor justo menos custos para venda dos ativos. 
As principais estimativas utilizadas na determinação da provisão são: 
expectativa de fluxos de caixa futuros, taxas de descontos, iliquidez, entre 
outros.
4. Disponível
O saldo desta rubrica refere-se basicamente a depósitos no Banco BTG 
Pactual S.A.
5. Aplicações
O valor contábil dos ativos financeiros representa exposição máxima do 
crédito. A exposição máxima do risco de crédito na data-base das 
demonstrações contábeis está apresentada abaixo: 
a. Movimentação das Aplicações Financeiras: 2016
Saldo em 31/12/2015 219.950
 Aplicações 160.801
 Baixas (115.486)
 Rendimentos 32.744
Saldo em 31/12/2016 298.009
b. Composição por prazo e por título: Apresentamos a seguir a 
composição dos ativos financeiros por prazo e por título.

31/12/2016 31/12/2015

Custo Mercado %

Até 90 dias 
ou sem 

vencimento
De 1 a 3 

anos
De 3 a 5 

anos
Acima de 

5 anos Mercado
Ativos designados pelo valor justo por meio do resultado 290.709 290.697 98% 258.909 – 6.967 24.821 219.950
Cotas de fundos de investimento - Não exclusivos
 Fundos de investimentos 13.932 13.932 5% 13.932 – – – 27.581
Cotas de fundos de investimento especialmente constituídos - FIE’s
 Fundos de investimentos 183.909 183.909 62% 183.909 – – – 129.354
Cotas de fundos de investimento - DPVAT
 Fundos de investimentos 61.068 61.068 20% 61.068 – – – 41.984
Títulos públicos federais
  Letra Financeira do Tesouro (LFT) 31.800 31.788 11% – – 6.967 24.821 21.031
Ativos financeiros disponíveis para venda 7.325 7.312 2% – 2.532 2.110 2.670 –
Títulos privados no Brasil
  Debêntures 7.325 7.312 2% – 2.532 2.110 2.670 –

298.034 298.009 100% 258.909 2.532 9.077 27.491 219.950
c. Hierarquia do valor justo: A tabela abaixo apresenta a hierarquia dos instrumentos financeiros registrados pelo valor justo:

31/12/2016 31/12/2015
Nivel 1 Nivel 2 Total Nivel 1 Nivel 2 Total

Cotas de fundos de investimento - Não exclusivos – 13.932 13.932 – 27.581 27.581
 Fundos de investimentos – 13.932 13.932 – 27.581 27.581
Cotas de fundos de investimento especialmente constituídos - FIE’s – 183.909 183.909 – 129.354 129.354
 Fundos de investimentos – 183.909 183.909 – 129.354 129.354
Cotas de fundos de investimento - DPVAT – 61.068 61.068 – 41.984 41.984
 Fundos de investimentos – 61.068 61.068 – 41.984 41.984
Títulos públicos federais 31.788 – 31.788 21.031 – 21.031
 Letra Financeira do Tesouro (LFT) 31.788 – 31.788 21.031 – 21.030
Títulos privados no Brasil – 7.312 7.312 – – –
 Debêntures – 7.312 7.312 – – –

31.788 266.221 298.009 21.031 198.919 219.950
Não houve reclassificação entre níveis hierárquicos de aplicações para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016.

6. Títulos e créditos a receber
Os saldos dessa rubrica referem-se a impostos a recuperar sobre resgate 
de títulos de renda fixa.
7. Provisões técnicas
A tabela abaixo demonstra a composição das provisões técnicas em 31 
de dezembro de 2016.

31/12/2015

Consti- 
tuição/ 
Baixa 31/12/2016

Provisões técnicas de seguros 41.973 19.083 61.056
 Provisão de sinistros a
  liquidar - DPVAT 14.995 (2.732) 12.263
 Provisão de sinistros ocorridos
  mas não avisados (IBNR) - DPVAT 26.673 21.652 48.325
 Outras provisões - DPVAT 305 163 468
Provisões técnicas de previdência 
 complementar
 Provisão matemática de benefícios 
  a conceder 129.353 54.608 183.961
  VGBL 73.208 52.908 126.116
  PGBL 56.145 1.700 57.845
Total 171.326 73.691 245.017
8. Teste de adequação de passivos (TAP)
Para realização do TAP, a Companhia considerou a segmentação 
estabelecida pela SUSEP na Circular nº 517/15 e alteração posterior. Os 
fluxos de caixa foram estimados em periodicidade mensal, e a sua 
preparação levou em consideração a estimativa de prêmios, sinistros e 
despesas mensurados, descontados pela relevante estrutura a termo da 
taxa de juros livre de risco (ETTJ - Cupom IPCA), com base na metodologia 
proposta pela SUSEP, usando o modelo de Svensson para interpolação e 
extrapolação das curvas de juros, e o uso de algoritmos genéticos, em 
complemento aos algoritmos tradicionais de otimização não-linear, para a 
estimação dos parâmetros do modelo. Depois de finalizado o Estudo 
Atuarial do Teste de Adequação de Passivos da Companhia, concluiu-se 
que o seu passivo está adequado, não sendo necessário o ajuste das 
provisões técnicas constituídas ou constituição de PCC, deduzida dos 
custos de aquisição diferidos e dos ativos intangíveis diretamente 
relacionados às provisões técnicas, visto que estas se mostraram 
superiores aos valores estimados dos fluxos de caixa, os quais foram 
elaborados em conformidade com os parâmetros mínimos estabelecidos 
pela Circular SUSEP nº 517/15 e alterações posteriores. a. Taxa de juros 

contratada e esperada para ativos e passivos: Para a data-base de 31 
de dezembro de 2016 utilizamos a ETTJ divuldados pela SUSEP e de 
cupom IPCA. b. Tábua de mortalidade: Adoutou-se, para composição do 
fluxo de benefícios, a tábua biométrica BR-EMSsb-V.2015-m.
9. Gerenciamento de riscos
A Companhia, aprovada pela SUSEP para atuar como seguradora local, é 
dedicada a atividades de seguros de pessoas e previdência complementar 
aberta em todo o território nacional. A Companhia conta com profissionais 
altamente capacitados e com grande conhecimento nos nichos escolhidos, 
além de um nível de informatização adequado para as suas operações. A 
atuação focada em nichos específicos, com produtos diferenciados, 
permite vantagem competitiva nos negócios. A Companhia tem, como 
princípios norteadores, a total transparência e confiabilidade em suas 
operações, a realização de subscrição responsável, da mais alta 
qualidade, especialmente proporcionada pela sintonia entre as áreas 
comercial e de subscrição, de modo a produzir resultados consistentes. 
Destaca-se, ainda, a eficiente política de investimentos da Companhia 
que, atendendo aos normativos vigentes, busca a rentabilidade a médio e 
longo prazo. Os produtos comercializados, principalmente por envolverem 
aspectos financeiros, contam com a análise de diversas áreas dentro do 
Grupo BTG Pactual, além do comercial e jurídico, tais como áreas 
operacional, contábil, financeira, além de controles internos e de 
tecnologia, a depender da operação. Reuniões periódicas são realizadas 
com membros das diversas áreas envolvidas para debater o processo de 
criação e aprovação de contratos e novos produtos, tendências do 
mercado, identificação de demandas e mudanças no quadro regulatório. A 
Companhia conta com a assessoria e acompanhamento de atuário 
externo para avaliação de riscos do negócio, tábuas biométricas e 
parâmetros técnicos para as operações e contratos, de acordo com cada 
produto. Estrutura e gerenciamento de riscos: O gerenciamento de 
riscos da Companhia é gerido no âmbito do Grupo BTG Pactual, que 
monitora e controla a exposição ao risco através de uma variedade de 
sistemas internos distintos, porém complementares, de crédito, financeiro, 
operacional, compliance, impostos e legal. O envolvimento dos Comitês 
(incluindo suas subcomissões) com a gestão e o controle contínuos dos 
riscos promove a cultura de controle de risco rigoroso em toda a 
organização. As comissões do Grupo BTG Pactual são compostas de 
membros seniores das unidades de negócios e membros superiores dos 
departamentos de controle, os quais são independentes das áreas de 
negócio. A estrutura de comitês do Grupo BTG Pactual permite a 
participação de toda a organização e garante que as decisões sejam fácil 

e eficazmente implementadas. Os principais comitês envolvidos em 
atividades de gestão de risco são: (i) Comitê de Gestão, que aprova as 
políticas, define limites globais e é o último responsável pela gestão dos 
nossos riscos, (ii) Comitê de Novos Negócios, que avalia a viabilidade e 
supervisiona a implementação de propostas de novos negócios e 
produtos, (iii) Comitê de Risco de Crédito, que é responsável pela 
aprovação de novas operações de crédito de acordo com a diretrizes 
estabelecidas pelo nosso Comitê de Risco, (iv) Comitê de Risco de 
Mercado, que é responsável pelo monitoramento do risco de mercado, 
incluindo a utilização de nossos limites de risco (Value at Risk - VaR) e 
para a aprovação de exceções, (v) do Comitê de Risco Operacional, que 
avalia os principais riscos operacionais frente as políticas internas 
estabelecidas e limites regulatórios, (vi) Comitê de AML (anti money 
laundry) Compliance, que é responsável por estabelecer regras e relatar 
problemas potenciais que envolvam lavagem de dinheiro, (vii) Comitê 
CFO, que é responsável por monitorar o risco de liquidez, incluindo a 
posição de caixa e o gerenciamento da estrutura de capital, (viii) Comitê 
de Auditoria, que é responsável pela verificação independente da 
adequação dos controles internos, e avaliação quanto a manutenção dos 
registros contábeis. Riscos de seguros: O risco de subscrição em 
operações de seguro e de previdência está relacionado com a 
possibilidade de ocorrência de perdas que contrariem as expectativas da 
sociedade supervisionada, associadas, direta ou indiretamente, às bases 
técnicas e atuariais utilizadas para cálculo de prêmios, contribuições e 
provisões técnicas, na ocasião da subscrição das operações de seguros e 
previdência. Na BTG Pactual Vida e Previdência, esse risco é mitigado 
através de rigorosos processos de seleção e análise de todos os riscos 
envolvidos nas operações, realizados por uma equipe especializada nos 
produtos alvo das empresas de seguros do grupo e que possuem uma 
extensa atuação profissional no mercado de seguros e previdência 
nacional e internacional. Nos produtos que comercializa, a área de 
Produtos da BTG Vida e Previdência avalia e acompanha os riscos 
envolvidos nas operações. As outras áreas da BTG Pactual Vida e 
Previdência, envolvidas, também participam do processo de avaliação e 
controle dos riscos inerentes às atividades de subscrição. Atividades 
como precificação do seguro, avaliação da contratação de planos de 
previdência, com a análise dos termos e contratos respectivos, assim 
como a constituição das provisões técnicas da Companhia contam com o 
envolvimento do Departamento Jurídico, de Controle de Risco de Crédito, 
Risco Operacional, Finance, além de atuários externos. A área de 
Onboarding do grupo atende às solicitações realizadas pelas áreas de 
negócios respectivas para abertura, atualização, manutenção ou 
encerramento de relacionamento com as contrapartes, nos termos das 
normas regulamentares vigentes, bem como identifica a classificação de 
risco, antes, durante e após a subscrição de qualquer operação, a 
depender do caso. a. Gestao de capital: O principal objetivo da 
Companhia em relação à gestão de capital é manter níveis de capital 
suficientes para atender os requerimentos regulatórios determinados pelo 
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e Superintendência de 
Seguros Privados (SUSEP), além de otimizar retornos sobre capital para 
os acionistas. Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a Companhia manteve 
nível de capital acima dos requerimentos mínimos regulatórios. O Capital 
Mínimo Requerido para o funcionamento da Companhia é constituído 
como o maior valor entre o capital base e capital de risco que visam 
garantir os riscos inerentes às operações. A Companhia apura o Capital 
Mínimo Requerido (CMR) em conformidade com as regulamentações 
emitidas pelo CNSP quanto sua forma de apuração.

31/12/2016 31/12/2015
Patrimônio líquido 51.650 48.222
Patrimônio líquido ajustado (a) 51.233 48.222
Capital Base - CB (b) 15.000 15.000
Capital de Risco
 Capital risco de subscrição 242 226
 Capital risco de crédito 2.422 644
 Capital risco operacional 147 211
 Capital de risco de Mercado (i) 2.893 –
 Benefício de diversificação (1.229) (88)
Capital de Risco (c) 4.475 993
Capital Mínimo Requerido - CMR - (d) -
 maior entre (b) e (c) 15.000 15.000
Suficiência de capital (e= a - d) 36.233 33.222
Suficiência de capital (e/d) 241,55% 221,48%
20% do Capital de Risco 895 199
(i) Aplicável à partir de 31 de dezembro de 2016, de acordo com a 
Resolução CNSP 321 de 2015. Risco de mercado: A tabela abaixo 
demonstra a sensibilidade DV01 (Delta Variation), com o impacto no valor 
de mercado dos fluxos de caixa quando submetidos a um aumento de 1 
ponto-base nas taxas de juros atuais ou a taxa do indexador.

31/12/2016 (i)
Descrição Papel Vencimento Saldo contábil (ii) DV01
Debênture STEN23 15/04/2024 2.670 (1)
Debênture CMTR15 10/12/2018 2.532 –
Debênture ECNT13 15/04/2020 2.110 –

7.312 (1)
(i) Saldo desconsidera fundos de investimento e LFTs, para os quais DV01 
não se aplicam. (ii) Em 31 de dezembro de 2015 não haviam debêntures 
na carteira da Companhia. Além das debêntures mencionadas na tabela 
acima, a Companhia aloca seus ativos em cotas de fundos de 
investimentos e LFT e, para esses papéis, não está exposta aos impactos 
negativos à volatilidade de mercado. Risco de subscrição: O risco de 
subscrição está relacionado com a possibilidade de ocorrência de perdas 
que contrariem as expectativas da sociedade supervisionada, associadas, 
direta ou indiretamente, às bases técnicas e atuariais utilizadas para 
cálculo de prêmios, contribuições e provisões técnicas, na ocasião da 
subscrição das operações de seguros e previdência. Este risco é mitigado 
através de rigorosos processos de seleção e análise de todos os riscos 
aceitos, como é explicado nas outras notas, realizados por uma equipe 
especializada nos ramos alvo do Grupo e que possuem uma extensa 
atuação profissional no mercado de seguros e previdência nacional e 
internacional. Risco de liquidez: O risco de liquidez está relacionado 
tanto com a incapacidade de a Companhia saldar seus compromissos, 
quanto as dificuldades ocasionadas na transformação de um ativo em 
caixa necessário para quitar uma obrigação.

Até 90 dias 
ou sem 

vencimento
De 90 a 

365 dias
De 1 a 3 

anos
De 3 a 5 

anos
Acima de 

5 anos
31/12/2016
 Disponível 7 – – – –
 Aplicações 258.909 – 2.532 9.077 27.491

258.916 – 2.532 9.077 27.491
31/12/2016
 Contas a pagar 2.446 – – – –
 Provisões técnicas 245.017 – – – –

247.463 – – – –
Até 90 dias 

ou sem 
vencimento

De 90 a 
365 dias

De 1 a 3 
anos

De 3 a 5 
anos

Acima de 
5 anos

31/12/2015
 Disponível 22 – – – –
 Aplicações 198.919 – – 21.031 –

198.941 – – 21.031 –
31/12/2015
 Contas a pagar 1.345 – – – –
 Provisões técnicas 171.326 – –

172.671 – – – –
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PARECER DOS ATUÁRIOS AUDITORES INDEPENDENTES

• Cobertura das provisões técnicas 31/12/2016 31/12/2015
Total das provisões técnicas (a) 245.017 171.325
 Provisão de sinistros a liquidar - DPVAT 12.263 14.995

 Provisão de sinistros ocorridos mas
  não avisados - DPVAT 48.325 26.673

 Outras provisões - DPVAT 468 304

 Provisão matemática de benefícios
  a conceder - VGBL 126.116 73.208

 Provisão matemática de benefícios
  a conceder - PGBL 57.845 56.145

Garantias das provisões técnicas (b) 246.934 171.559
 Cotas de fundos de investimentos - DPVAT 61.068 41.984

 Cotas de fundos de investimentos 183.909 129.353

 Títulos públicos 1.957 222

Cobertura excedente (c)=(b)-(a) 1.917 234
Liquidez em relação ao limite de 20%
 do CR (d) 895 199
Excesso de liquidez (c)-(d) 1.022 35
10. Patrimônio líquido
a. Capital social: Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o capital social 
subscrito e integralizado é de R$45.000, representado por 44.826.279 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. b. Reserva legal: 
Constituída à alíquota de 5% do lucro líquido do exercício, antes de 
qualquer outra destinação, limitada a 20% do capital social. c. Reserva 
estatutária: De acordo com o Estatuto, esta reserva tem por finalidade a 
manutenção de capital de giro, e seu montante está limitado ao saldo do 
capital social. d. Distribuição de lucros: Os acionistas têm direito a 
dividendos mínimos de 25% sobre o lucro líquido do exercício, ajustado 
nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. Os juros sobre capital próprio, 
quando deliberados e pagos, são atribuídos como de parcela de dividendo 
mínimo. Em reunião realizada em 31 de dezembro de 2016, os acionistas 
renunciaram expressamente ao recebimento do dividendo mínimo 
obrigatório ao qual fariam jus referentes ao exercício-fiscal de 2016.
11. Imposto de renda e contribuição social

31/12/2016 31/12/2015

Imposto 
de renda

Contri- 
buição 
social

Imposto 
de renda

Contri- 
buição 
social

Lucro antes dos impostos e após 
 participações sobre o resultado 5.997 5.997 3.910 3.910
 Imposto de renda e Contribuição
  social a alíquota básica (1.386) (1.170) (952) (653)
Resultado imposto de renda 
 e contribuição social (1.386) (1.170) (952) (653)
Taxa efetiva 23% 20% 24% 17%

12. Detalhamento de contas da demonstração de resultado
a. Prêmios ganhos 31/12/2016 31/12/2015
Prêmios emitidos - DPVAT 33.820 33.175
Variação das provisões técnicas (228) (40)

33.592 33.135
b. Receita com emissão de apólices: Resultado é proveniente do 
consórcio DPVAT. c. Sinistros ocorridos: Resultado é proveniente do 
consórcio DPVAT. d. Outras receitas e despesas operacionais: 
Resultado é proveniente do consórcio DPVAT. 
e. Rendas de contribuições e prêmios 31/12/2016 31/12/2015
Rendas de contribuições e prêmios - VGBL 41.395 40.775
Contribuições de planos não bloqueados - PGBL 2.749 1.419
Rendas de contribuições e prêmios -
 planos de aposentadoria 44.144 42.194
f. Constituição da provisão de benefícios a conceder

31/12/2016 31/12/2015
Provisão matemática de benefícios
 a conceder - VGBL (52.784) (45.725)
Provisão matemática de benefícios a conceder 
 - Planos não Bloqueados - PGBL (8.887) (5.332)
Constituição da provisão de benefícios a conceder (61.671) (51.057)

g. Despesas administrativas 31/12/2016 31/12/2015
Pessoal próprio (1.271) (948)
Serviço de terceiros (714) (666)
Localização e funcionamento (527) (514)
Despesas com publicidade e propaganda (8) (15)
Despesas com publicações (84) (161)
Despesas com donativos e contribuições (77) (18)
Outras (147) (125)
Despesas administrativas do convênio DPVAT (1.606) (1.597)

(4.434) (4.044)
h. Resultado financeiro 31/12/2016 31/12/2015
Receita com títulos de renda fixa privados 3.770 –
Receita com títulos de renda fixa públicos 1.987 2.897
Receita com operações de seguros 2 6
Receitas com fundos de Investimento 19.417 10.929
Despesa com fundos de investimentos (180) –
Receitas com fundos de Investimento - DPVAT 241 242
Receita financeira - DPVAT 7.281 4.774
Despesa financeira - DPVAT (7.302) (4.793)

25.216 14.055

Aos Diretores e Acionistas da BTG Pactual Vida e Previdência S.A. 
São Paulo - SP - CNPJ: 19.449.767/0001-20. Examinamos as provisões 
técnicas, exceto aquelas relativas aos consórcios DPVAT, e os ativos de 
resseguro registrados nas demonstrações contábeis bem como os de-
monstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de 
cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção 
da BTG Pactual Vida e Previdência S.A. (“Companhia”), em 31 de dezem-
bro de 2016, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração, 
em conformidade com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Bra-
sileiro de Atuária - IBA e com as normas da Superintendência de Seguros 
Privados - Susep e do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. 
Responsabilidade da Administração: A Administração da Companhia é 
responsável pelas provisões técnicas, pelos ativos de resseguro registra-
dos nas demonstrações contábeis e pelos demonstrativos do capital míni-
mo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões 
técnicas, da solvência e dos limites de retenção elaborados de acordo 
com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária 
- IBA e com as normas da Superintendência de Seguros Privados - 
 SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, bem como 
pelas funcionalidades dos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade 
dos atuários auditores independentes: Nossa responsabilidade é a de 
expressar uma opinião estritamente sobre os itens relacionados no pri-
meiro parágrafo deste parecer, com base em nossos procedimentos de 
auditoria atuarial, conduzidos de acordo com os princípios gerais emitidos 
pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e também com base em nosso 
conhecimento e experiência acumulados sobre práticas atuariais adequa-
das. Esses princípios requerem que a auditoria atuarial seja planejada e 
executada com o objetivo de obter segurança razoável de que os respec-
tivos itens auditados estão livres de distorção relevante. Em particular 
quanto ao aspecto de solvência da Sociedade, nossa responsabilidade de 
expressar opinião refere-se estritamente à adequação da constituição das 
provisões técnicas e de seus ativos redutores de cobertura financeira re-
lacionados, segundo normativos e princípios supracitados, bem como ao 
atendimento pela Companhia auditada dos requerimentos de capital  
conforme limites mínimos estipulados pelas normas vigentes da Superin-
tendência de Seguros Privados - SUSEP e do Conselho Nacional de Segu-
ros Privados - CNSP, e não se refere à qualidade e à valoração da cober-
tura financeira tanto das provisões técnicas, líquidas de ativos redutores, 

como dos requisitos regulatórios de capital. Uma auditoria atuarial envolve 
a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores das provisões técnicas e dos ativos de resseguro re-
gistrados nas demonstrações contábeis 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 sele-
cionados 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 inter-
nos relevantes para planejar procedimentos de auditoria atuarial que são 
apropriados às circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opi-
nião sobre a efetividade desses controles internos. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião de auditoria atuarial. Opinião: Em nossa opinião, as provi-
sões técnicas e os ativos de resseguro registrados nas demonstrações 
contábeis e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da 
necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limi-
tes de retenção da BTG Pactual Vida e Previdência S.A. em 31 de dezem-
bro de 2016 foram elaborados, em todos os aspectos relevantes, de acor-
do com as normas e orientações emitidas pela Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados 
- CNSP e pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA. Nossa opinião não 
abrange as provisões técnicas dos consórcios DPVAT, conforme estabele-
cido pelas normas que definem o alcance da auditoria atuarial indepen-
dente. Outros Assuntos: No contexto de nossas responsabilidades aci-
ma descritas, considerando a avaliação de riscos de distorção relevante 
nos itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo, também 
aplicamos procedimentos selecionados sobre as bases de dados forneci-
das pela Companhia e utilizadas em nossa auditoria atuarial, com base 
em testes sobre amostras. Consideramos que os dados selecionados em 
nossos trabalhos são capazes de proporcionar segurança razoável para 
permitir que os referidos itens integrantes do escopo definido no primeiro 
parágrafo estejam livres de distorção relevante. Adicionalmente, também 
a partir de procedimentos selecionados, e com base em testes aplicados 
sobre amostras, observamos que, no âmbito das referidas amostras,  
existe, em seus aspectos mais relevantes, correspondência razoável dos 
dados que serviram de base para apuração dos itens integrantes do esco-
po definido no primeiro parágrafo com aqueles encaminhados à SUSEP 
por meio dos respectivos Quadros Estatísticos, para o exercício findo em 
31 de dezembro de 2016.

Ricardo Pacheco
MIBA 2.679

EY Serviços Atuariais S.S. CNPJ 03.801.998/0001-11
CIBA 57

São Paulo, 23 de fevereiro de 2017
Anexo ao Parecer dos Atuários Auditores Independentes

Demonstrativo dos Valores Sujeitos à Auditoria Atuarial em 31/12/2016
Provisões Técnicas Em milhares de R$
Seguros - Danos e Pessoas
 (Exceto VI, Dotais e VGBL)* 61.056
Provisão de Sinistros a Liquidar 12.263
Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados 48.325
Provisão de Despesas Relacionadas 468
Seguros - VGBL/VAGP/VRSA/VRI 126.116
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder 126.116
Previdência Complementar -
 PGBL/PAGP/PRGP/PRSA/PRI 57.845
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder 57.845
Total de Provisões Técnicas 245.017
Valores Redutores da Cobertura Financeira das 
 Provisões Técnicas Em milhares de R$
Aplicações em FIEs dos Recursos de Prov.
 em Fase de Diferimento - Vida* 126.116
Aplicações em FIEs dos Recursos de Prov.
 em Fase de Diferimento - Prev.* 57.845
Provisões dos Consórcios DPVAT* 61.056
Total de Valores Redutores de Provisões Técnicas 245.017
*Valores não auditados conforme estabelecido pelas normas que definem 
o alcance da auditoria atuarial.
Patrimônio Líquido Ajustado e Capital
 Mínimo Requerido Em milhares de R$
Patrimônio Líquido Ajustado - PLA (a) 51.233
Capital Base (b) 15.000
Capital de Risco - Subscrição (c) 242
Capital de Risco - Crédito (d) 2.422
Capital de Risco - Mercado (e) 2.893
Capital de Risco - Operacional (f) 147
Redução por Correlação dos Riscos (g) (1.229)
Capital de Risco (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) 4.475
Capital Mínimo Requerido (i) =
 Maior entre (b) e (h) 15.000
Suficiência do PLA (a) - (i) 36.233

13. Partes relacionadas
A Administração identificou como partes relacionadas o Banco BTG Pactual S.A. (controlada da BTG Pactual Holding S.A.).

Grau de relação
Ativo/(Passivo) Receitas/(Despesas)

Ativo 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Disponibilidades
 - Banco BTG Pactual S.A. Controladora 7 22 – –
Títulos e créditos a receber
 - BTG Pactual DTVM S.A. Ligada 32 29 356 186
Passivo
Contas a pagar
 - Banco BTG Pactual S.A. Controladora (77) (159) (906) (983)
 - BTG Pactual Holding de Seguros S.A. Controladora (48) – – –

Remuneração do pessoal-chave da Administração: É contabilizada  
na rubrica “Despesas administrativas” a remuneração paga aos 
Administradores, que compreende benefícios de curto prazo. Não é 
concedido qualquer tipo de benefício pós-emprego e não tem como 
política pagar a empregados e administradores remuneração baseada em 
ações. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 não 
houve remuneração para o pessoal-chave da administração.
14. Instrumentos financeiros derivativos
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a Companhia 
não possuía instrumentos financeiros derivativos.
15. Outras informações
Contingências: Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 
2015, a Companhia não tem contabilizados ativos e passivos contingentes 
e não é parte em processos envolvendo questões fiscais, cíveis e 
trabalhistas.
16. Eventos Subsequentes
Entre 31 de dezembro de 2016 e a data destas demonstrações contábeis 

ocorreram os seguintes eventos subsequentes: a) Circular SUSEP  
n° 543/2016: A SUSEP publicou em 22 de dezembro de 2016 a Circular 
SUSEP n° 543 que altera a Circular Susep n° 517, de 30 de julho de 2015. 
A Circular entra em vigor em 1° de janeiro de 2017. b) Circular SUSEP  
n° 544/2016: A SUSEP publicou em 27 de dezembro de 2016 a Circular 
SUSEP n° 544 que dispõe sobre alterações das Normas Contábeis a 
serem observadas pelas sociedades seguradoras, sociedades de 
capitalização, entidades abertas de previdência complementar e 
resseguradores locais. A Circular entra em vigor em 1° de janeiro de 2017. 
c) Circular SUSEP n° 545/2017: A SUSEP publicou em 27 de janeiro de 
2017 a Circular SUSEP n° 545 que estabelece critérios adicionais para 
oferta preferencial de riscos aos resseguradores locais, atendimento ao 
disposto no caput do artigo 15 da Resolução CNSP nº 168, de 17 de 
dezembro de 2007. A Circular entra em vigor em 27 de janeiro de 2017.
A companhia está avaliando os impactos para tomar as ações necessárias 
para o cumprimento das Circulares emitidas pelo órgão regulador.

Aos Diretores e Acionistas da BTG Pactual Vida e Previdência S.A. 
São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da 
BTG Pactual Vida e Previdência S.A. (“Companhia”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais práticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações 
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BTG Pactual 
Vida e Previdência S.A. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 
às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados 
- SUSEP. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à 
Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham 
as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração 
da Companhia é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as 

demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e 
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, 
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-
lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar 
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades 
da Administração e da governança sobre as demonstrações 
contábeis: A Administração da Companhia 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 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda 
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com 
responsabilidade de supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis. Responsabilidades dos auditores 

independentes pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos 
os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que 
a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)

respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a 

adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 

operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 

incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 

levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 

operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 

devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 

respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 

modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 

Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 
das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e 
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a 
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 

eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2017

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S. Rodrigo De Paula
CRC-2SP015199/F-6 Contador CRC-1SP224036/O-8
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CTEEP - COMPANHIA DE 
TRANSMISSÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA PAULISTA
COMPANHIA ABERTA 

CNPJ 02.998.611/0001- 04
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Edital de Convocação
Ficam os Senhores Acionistas da CTEEP - Companhia de Transmissão 
de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”) convocados para, na forma 
do disposto no artigo 13 do Estatuto Social, reunirem-se em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 
30 de março de 2017, às 09:00 horas, em sua sede social, situada na 
Rua Casa do Ator nº 1.155, 2º andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP, a fim 
de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Exame e deliberação 
sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o 
Parecer do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, referentes 
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016. 2) Deliberação 
sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição dos 
dividendos. 3) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e 
suplentes. 4) Eleição dos membros do Conselho de Administração.  
5) Fixação do montante anual global da remuneração e demais 
vantagens dos administradores da Companhia. 6) Aprovação do 
montante anual global da remuneração dos membros efetivos do 
Conselho Fiscal, nos termos do artigo 162 da Lei 6.404/76. 7) Reforma 
do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia. 8) Aprovação da 
Consolidação do Estatuto Social. Informamos que a Companhia adotará 
o voto a distância na realização desta assembleia geral ordinária e 
extraordinária. Desta forma, os acionistas com poder de voto poderão 
encaminhar, a partir desta data, suas Instruções de Voto: (i) por 
instruções de preenchimento transmitidas para os seus Agentes de 
Custódia que prestem esse serviço, no caso das ações estarem 
depositadas em depositário central, (ii) por instruções de preenchimento 
transmitidas ao Banco Escriturador, caso as ações não estejam 
depositadas em depositário central; ou (iii) por Boletim de Voto a 
Distância enviado diretamente à Companhia, através do e-mail  
ri@cteep.com.br. Não será disponibilizado nenhum tipo de plataforma 
para acompanhamento por streaming ou votação eletrônica em tempo 
real. Atendendo ao disposto na Instrução CVM nº 481/09, informamos 
que para a adoção do processo de voto múltiplo será necessário o 
percentual mínimo de 5% (cinco por cento) de participação no capital 
votante. Os acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral 
por procurador constituído nos termos do § 1º do Artigo 126 da Lei  
nº 6.404/76, por instrumento público ou instrumento particular com firma 
reconhecida, desde que o respectivo instrumento de mandato tenha 
sido depositado na sede da sociedade, juntamente com os demais 
documentos previstos neste artigo, com no mínimo 2 (dois) dias úteis 
antes da data da realização da Assembleia Geral. Os documentos 
pertinentes às matérias a serem apreciadas nas Assembleias Gerais 
encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede da 
Companhia, nas redes mundiais de computadores da Companhia 
(http://www.cteep.com.br/ri) e da CVM - Comissão de Valores Mobiliários. 
São Paulo, 24 de fevereiro de 2017. Bernardo Vargas Gibsone - 
Presidente do Conselho de Administração.

GOLDMAN SACHS DO BRASIL
BANCO MÚLTIPLO S.A.

CNPJ: 04.332.281/0001-30 - NIRE: 35.300.184.297
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06/10/2016

Data, Hora e Local: 06/10/2016, às 11h00, na sede. Presença: Totalida-
de. Convocação: Dispensada. Mesa: Paulo Carvalho Leme, Presidente; 
e Gersoni Analla Fernandes Montes Munhoz, Secretária. Ordem do Dia:
(i) ajustes na redação dos parágrafos 1º e 2º do artigo 23 do Capítulo VII 
do Estatuto Social da Companhia, bem como aprovar o Estatuto Social 
consolidado; (ii) a eleição do Sr. Juliano Meira Campos Arruda para o 
cargo de Diretor Gerente da Companhia, e; e (iii) o pedido de renúncia 
do Sr. André Laport Ribeiro do cargo de Diretor Gerente da Companhia. 
Deliberações Unânimes: Aprovaram (i) a alteração nos parágrafos 1º e 
2º do artigo 23 do Capítulo VII do Estatuto Social, para incluir os critérios 
objetivos a serem utilizados na designação e destituição do Ouvidor, con-
forme artigo 9º, inciso II, da Resolução do Conselho Monetário Nacional 
nº 4.433, de 23/07/2015. Os mencionados parágrafos passam a vigorar 
com a seguinte nova redação: "Artigo 23. § 1º - A Diretoria deverá se 
reunir para determinar qual dos seus membros será o responsável pela 
Ouvidoria, bem como nomear o Ouvidor para um mandato com prazo in-
dejerminado. O Ouvidor deverá ser pessoa de reputação ilibada e reco-

desempenho da função e ser empregado da Sociedade ou de instituição 
parte de seu conglomerado. § 2° - O Ouvidor poderá ser destituído por 
determinação da Diretoria da Sociedade, a qualquer tempo, caso deixe de 
cumprir as atribuições a ele determinadas, ou qualquer critério previsto no 
§ anterior."; (ii) a eleição do Sr. Juliano Meira Campos Arruda, brasileiro, 
em união estável, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, 
com escritório na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 700, 16° an-
dar - parte, CEP 04542-000, Itaim Bibi, RG: 25.044.590-6 SSP/SP e CPF: 
292.804.968-16, para o cargo de Diretor Gerente da Companhia. O Diretor 
ora eleito tem prazo de mandato até a AGO da Companhia que examinar 
as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social a se encerrar 
em 31.12.2017, observado o Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, 
e será empossado em seu cargo imediatamente após a homologação de 
seu nome pelo Banco Central do Brasil, na forma do artigo 1º do Regula-
mento Anexo II à Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.122, de 
2/08/2012 ("Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122/12"). O Diretor 
ora eleito declarou preencher as condições previstas no referido Regu-
lamento Anexo II à Resolução nº 4.122/12 e na legislação e regulação 
vigentes e ter pleno conhecimento das disposições constantes do Artigo 
147 da Lei das Sociedades por Ações, bem como não estar impedido de 
exercer a administração da Companhia: (a) por lei especial; (b) em virtu-
de de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela; (c) em 
virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou (d) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Fi-
nanceiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Referida declaração 
de cumprimento das normas aplicáveis e desimpedimento para exercício 
do cargo encontra-se arquivada na sede da Companhia. Será mantida a 
remuneração vigente aos diretores; e (ii)
nesta data do Sr. André Laport Ribeiro, brasileiro, casado, administrador 
de empresas, domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, RG: 07.841.550-2 
SSP/SP e CPF: 899.326.177-68, do cargo de Diretor Gerente da Compa-
nhia, conforme carta renúncia por ele apresentada à Diretoria da Compa-
nhia. Os acionistas agradecem ao Sr. André Laport Ribeiro pelos serviços 
prestados. Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: Formalidades 
legais. São Paulo, 06/10/2016. Mesa: Paulo Carvalho Leme, Presidente; 
e Gersoni Analla Fernandes Montes Munhoz, Secretária da Mesa. Acio-
nistas Presentes: (aa) Pp. The Goldman Sachs Group, Inc., Gersoni 
Analla Fernandes Montes Munhoz; e Pp. Goldman Sachs Global Holdings, 
L.L.C., Gersoni Analla Fernandes Montes Munhoz. Gersoni Analla Fer-
nandes Montes Munhoz - Secretária da Mesa. JUCESP nº 5.523/17-5 
em 13/01/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Odebrecht Ambiental – Rio Claro S.A.
CNPJ/MF nº 08.630.227/0001-22 – NIRE 35.300.337.913

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Horário e Local: Aos 31/01/2017, às 11h00, na Rua Lemos Mon-
teiro, 120, 14º andar, Butantã, São Paulo-SP. Convocação: Dispensada 
a publicação de Editais de Convocação, na forma do artigo 124, § 4º, 
da Lei nº 6.404/76. Presenças: Acionistas representando a totalidade 
do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no 
Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Alain Charles Arcalji, Presi-
dente; e Pedro Augusto de Araújo Freitas, Secretário. Ordem do Dia: 
Dispensada a leitura pelas acionistas detentoras da totalidade do capital 
social da Companhia presentes. Deliberações: Instalada a Assembleia, 
após apresentação das matérias, as acionistas detentoras da totali-
dade do capital social da Companhia resolvem por unanimidade e sem 
quaisquer restrições: 1) autorizar a lavratura da presente ata na forma 
de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º da 
Lei nº 6.404/76; e 2) aprovar, tendo em vista as renúncias apresenta-
das pelo Sr. Sergio Garrido de Barros, ao cargo de membro titular 
do Conselho de Administração da Companhia, e pelo Sr. Guilherme 
Pamplona Paschoal, ao cargo de membro suplente do Conselho de 
Administração da Companhia, a eleição, com mandato até a Assem-
bleia Geral Ordinária de 2017, do Sr. Jorge Augusto Regis Gomes, 
brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº MG-18.735.048, e do 
CPF/MF nº 928.014.395-68, residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo-SP, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 14º 
andar, Butantã, São Paulo-SP, ao cargo de Presidente do Conselho de 
Administração da Companhia, e do Sr. Sergio Garrido de Barros, bra-
sileiro, casado, contador, portador do RG nº 0577620070-SSP/BA, e do 
CPF/MF nº 857.253.405-97, residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo-SP, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 14º 
andar, Butantã, São Paulo-SP, ao cargo de membro suplente do Conse-
lho de Administração da Companhia. Os Conselheiros ora eleitos foram 
investidos em seus cargos mediante a lavratura e assinatura dos termos 
de posse no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração 
da Companhia. Atendendo ao disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, 
os Conselheiros ora eleitos declaram, sob as penas da lei, conforme 
declarações de desimpedimento assinadas, apresentadas e arquivadas 
na sede da Companhia, não estar impedidos de exercer a administração 
da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, 
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro 
nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações 
de consumo, fé pública, ou a propriedade; ou, por pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; e 3) ratifi car, em con-
sequência das deliberações acima, a composição integral do Conselho 
de Administração da Companhia com mandato até a Assembleia Geral 
Ordinária a se realizar em 2017, conforme a seguir: Membros Titula-
res: (i) Presidente – Jorge Augusto Regis Gomes; (ii) Alain Charles 
Arcalji; e (iii) Márcio Guedes Pereira Junior; e Respectivos Membros 
Suplentes: (i) Sergio Garrido de Barros; e (ii) Marcos Kassardjian. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente 
ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo/SP, 
31/01/2017. Mesa: Alain Charles Arcalji, Presidente; e Pedro Augusto de 
Araújo Freitas, Secretário. Acionistas: Odebrecht Ambiental – Participa-
ções em Saneamento S.A. (representada por Lilian de Castro Peixoto e 
Sergio Garrido de Barros) e Latam Water Participações Ltda. (represen-
tada por representada por Elisa Ribeiro da Silva Novaes Coelho Tuksa 
e Vanda Maria Rodrigues de Souza). Certifi co e dou fé que a presente 
Ata é cópia fi el da Ata lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais 
da Companhia. Pedro Augusto de Araújo Freitas – Secretário. JUCESP 
– Certifi co o registro sob o nº 81.079/17-5 em 15/02/2017. Flávia Regina 
Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Terra Networks Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 91.088.328/0001-67 - NIRE 35.300.445.830

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 31 de outubro de 2016

1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada no dia 31/10/2016 às
17h, na sede social do Terra Networks Brasil S.A. (“Companhia”), localizada
na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 4.300, 7º andar, Vila Olímpia, São 
Paulo/SP. 2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de 
Editais de Convocação, conforme o disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 
6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), em decorrência de estar
presente a acionista representando a totalidade do capital social da
Companhia, conforme assinaturas constantes do “Livro de Presenças”.
3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Vinicius Santana Nunes e 
secretariados pela Sra. Fernanda Fortunato Martins Chaguri. 4. Ordem do 
Dia e Deliberações: (i) aprovar a redução do capital social da Companhia,
sem alteração do número de ações de emissão da Companhia, para a
absorção dos prejuízos acumulados apurados nas demonstrações 
financeiras da Companhia levantadas em 31/12/2015; (ii) aprovar a 
alteração da Cláusula 5ª do Estatuto Social da Companhia, para refletir a 
redução do capital social mencionado no item “i” acima; e (iii) autorizar os
administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários a
fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas na Assembleia.
5. Deliberações: Em conformidade com a ordem do dia, a única acionista 
da Companhia aprovou, sem quaisquer restrições: 5.1. A redução do
capital social da Companhia, para a absorção dos prejuízos acumulados
apurados nas demonstrações financeiras da Companhia levantadas em 
31/12/2015, em R$ 899.800.633,09, passando de R$ 1.035.870.454,52
para R$ 136.069.821,43, sem alteração do número de ações de emissão 
da Companhia. 5.1.1. Fica consignado, ainda, que a redução do capital 
social ora aprovada se tornará efetiva somente após 60 dias contados da
publicação da ata da presente Assembleia, a fim de que eventuais credores 
quirografários com título constituído até antes da publicação se manifestem 
acerca da redução de capital social, ora deliberada, conforme previsto no 
artigo 174, § 1º da Lei das Sociedades por Ações. 5.2. A alteração da
Cláusula 5ª do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da redução
do capital social da Companhia, ora deliberada, a qual passará a vigorar
com a seguinte nova redação: “Artigo 5° - O capital social é de
R$ 136.069.821,43, dividido em 962.578.453 ações, sendo 961.231.886
ações ordinárias e 1.346.567 ações preferenciais, todas nominativas e 
sem valor nominal.” 5.3. Fica a administração da Companhia autorizada a
praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações 
ora aprovadas, podendo, para tanto, praticar todos os atos, assinar todos 
os documentos e cumprir todas as formalidades necessárias, nos termos
e condições aqui previstos. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser 
tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que,
lida e achada conforme, foi por todos assinada. (aa) Vinicius Santana
Nunes, Presidente da Assembleia; Fernanda Fortunato Martins Chaguri, 
Secretária. Acionista: SP Telecomunicações Participações Ltda.,
representada por Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira e Carolina Simões 
Cardoso. Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata da Assembleia
Geral Extraordinária de Terra Networks Brasil S.A. realizada em 31/10/2016, 
lavrava em livro próprio. São Paulo, 31/10/2016. Vinicius Santana Nunes 
- Presidente, Fernanda Fortunato Martins Chaguri - Secretária. JUCESP 
nº 503.372/16-0 em 29/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - 
Secretária Geral.

São Martinho S.A.
CNPJ/MF Nº 51.466.860/0001-56 - NIRE Nº 35.300.010.485

(Companhia Aberta)
Ata da 197ª Reunião do Conselho de Administração

realizada em 23 de Fevereiro de 2017
I - Data, Hora e Local: Realizada em 23/02/2017, às 16h, na Rua Geraldo 
Flausino Gomes, nº 61 - conjunto 132 - Brooklin Novo, na cidade de São 
Paulo/SP. II - Presença: Membros representando a totalidade do Conse-
lho de Administração da São Martinho S.A. (“Companhia”). III - Convo-
cação:  Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a 
presença da totalidade dos membros do conselho de administração. IV - 
Composição da Mesa: Presidente: João Guilherme Sabino Ometto e Se-
cretário: Marcelo Campos Ometto. V - Ordem Do Dia: Deliberar sobre os 
votos a serem proferidos pela Companhia na Assembleia Geral Extraor-
dinária da Usina Boa Vista S.A. VI - Deliberações Tomadas por Unani-
midade de Votos: Abertos os trabalhos e instalada a presente Reunião, 
o Presidente colocou em exame, discussão e votação as matérias da 
ordem do dia, os conselheiros presentes deliberaram e aprovaram por 
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: Os votos favoráveis a 
serem proferidos na Assembleia Geral Extraordinária da Usina Boa Vista 
S.A. (“UBV”) para deliberar sobre a seguinte ordem: (a) As renúncias dos 
diretores Pedro Romano Junior e Agenor Cunha Pavan; (b) a alteração 
e consolidação do Estatuto Social da UBV; e (c) A eleição dos membros 
da Diretoria. VII - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram sus-
pensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, 
foi a presente ata lida e aprovada, e tendo sido assinada por todos os pre-
sentes. Presidente da Mesa: João Guilherme Sabino Ometto. Secretário 
da Mesa: Marcelo Campos Ometto. Conselheiros: João Guilherme Sabi-
no Ometto. Marcelo Campos Ometto. Guilherme Fontes Ribeiro. Maurí-
cio Krug Ometto. Nelson Marques Ferreira Ometto. Luiz Olavo Baptista.  
Murilo César Lemos dos Santos Passos. São Paulo, 23/02/2017.

ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM JOSÉ 

GASPAR
CNPJ 61.734.232/0001-68 

CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DOS ASSOCIADOS 

Ficam convocados os senhores associados da Assistência Social Dom 
José Gaspar conforme Artigo 36 do Capítulo VIII do Estatuto Social 
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 11 de março de 
2017, às 9:00 horas, à Rua São Joaquim, 381, 5º andar, nesta Capital 
de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) 
Aprovação do Relatório da Diretoria do Exercício 2016; 2) Aprovação 
das Contas do Exercício 2016; 3) Aprovação do Plano de Trabalho do 
Exercício 2017; 4) Aprovação do Orçamento para o Exercício 2017; 5) 
Outros Assuntos de Interesse Social. Caso não seja atingido número 
mínimo de associados presentes para constituição da Assembleia em 
Primeira Convocação, a Segunda será realizada uma hora após, no 
mesmo local, funcionando e deliberando com qualquer número de 
associados presentes. São Paulo, 20 de fevereiro de 2017. A Diretoria. 
Sunao Sato – Presidente. 

Sociedade de Abastecimento 
de Água e Saneamento S.A.

CNPJ/MF nº. 46.119.855/0001-37
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

Estão convocados os senhores acionistas da Sociedade de 
Abastecimento de Água e Saneamento S.A. - Sanasa Campinas, a se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 10 de 
março de 2017, às 09h00min, no Salão Atibaia - Asa 4 da sede social da 
empresa, situada na Avenida da Saudade nº 500, Ponte Preta, Campinas 

I. Extraordinária: 
a) Análise, deliberação e aprovação de alterações no Estatuto Social. 

Campinas, 24 de fevereiro de 2017. 
Silvio Roberto Bernardin

Presidente do Conselho de Administração.

SANASA
C A M P I N A S

(24,25/2,02/03)

PRUDENCO COMPANHIA 

PRUDENTINA DE DESENVOLVIMENTO 
C.N.P.J.(M.F.) Nº. 48.812.648/0001-99 

EXTRATO DE CONTRATO/PRORROGAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/17: Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro 
Pimentel FUNAP e Centro de Ressocialização de Presidente Prudente 
“ASP Glaucio Reinaldo Mendes Pereira, Objeto: contratação de mão-
de-obra carcerária; Prazo: 12 meses; Valor: 1.128.840,00; Data: 
23/02/17. EXTRATO DE PRORROGAÇÕES DE CONTRATO: HL 
Locadora de Maquinários e Veículos Ltda, Contrato: 5/14; Data: 
15/02/17; Prazo 10 meses, Pregão 5/14; Contratada: Prumat Comércio 
de Materiais para Construção Ltda Me, Contrato: 50/16; Data: 16/02/17; 
Prazo 3 meses, Pregão 27/16. Rua Dr. José Foz, 126, (18)3226-0055. 
Presidente Prudente/SP, 23.02.17-Mateus Martins Godoi-Diretor 
Presidente. 

RICO - Corretora de Títulos 
e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ nº 13.434.335/0001-60 - NIRE 35300392264
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 01/12/2016

Data: 01/12/2016 às 10h. Local: Sede social em São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Frederico 
Meinberg, Secretário: Marcello Cardoso Mendonça de Barros. Ordem 
do Dia e Deliberações: Foi aprovada por unanimidade, a alteração da 
remuneração global anual da diretoria, a partir deste mês, para até 
R$4.995.827,76. As parcelas individualizadas serão estabelecidas em 
reunião de diretoria. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 01/12/2016. 
Assinaturas: Acionistas: FLAFLU Participaçôes S.A., por Marcello 
Cardoso Mendonça de Barros e Frederico Meinberg; e Norberto Lanzara 
Giangrande Junior. Extrato da ata. JUCESP nº 3.006/17-7 em 
09/01/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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