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Indiana Seguros S.A. 
C.N.P.J. nº 61.100.145/0001-59

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31/12/2016 e 2015 (Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)
Relatório da Administração: Atendendo às disposições legais vigentes, 
apresentamos as demonstrações financeiras e as informações relevantes 
do exercício findo em 31 de dezembro de 2016. A Indiana opera predomi-
nantemente em redes de concessionárias de veículos, por intermédio de 
seus corretores e parcerias com as associações dos distribuidores para me-
lhor proteger os compradores de veículos nas revendas conveniadas. Resul-
tados e Evolução Patrimonial - A carteira de seguros de Auto, que represen-
ta 59% das operações, atingiu a marca de 71.000 veículos segurados. 
Acumulando outras linhas de negócios, registramos o total de R$167 mi-
lhões de prêmios emitidos. Para sustentar esta operação, a Indiana conta 
com ativos de R$587 milhões e reservas de R$237 milhões. Encerramos 
2016 com um lucro líquido de R$23 milhões e ROE de 11,6%. Proximidade 
e compromisso em oferecer atendimento e serviços excepcionais: O 
atendimento excepcional é a base do relacionamento do Grupo Liberty Se-
guros com clientes e corretores e faz parte da cultura organizacional da 
companhia. A eficiência e o desempenho dos serviços prestados são avalia-
dos em momentos cruciais do contato com a seguradora. Mensalmente, 
mais de cinco mil clientes e corretores têm sua satisfação medida. Todas as 
áreas são responsáveis e comprometidas com a diretriz do atendimento 

excepcional e a sinergia entre elas é fundamental para o sucesso da opera-
ção. O relacionamento com o cliente foi a grande estratégia da companhia 
em 2016 e resultou em prêmios como o Época Reclame Aqui, que elegeu a 
Liberty Seguros como a empresa com o melhor atendimento na categoria de 
seguros, e o Empresas que Mais Respeitam o Consumidor, da Revista Con-
sumidor Moderno. O LMS (Liberty Management System) é o sistema de 
gestão por meio do qual o Grupo Liberty Seguros incentiva e empodera seu 
time. Baseando-se nos princípios de lean manufacturing, os funcionários 
olham para todas as áreas da companhia a fim de identificar melhorias e 
otimizar custos. Desde que o projeto começou em 2012, mais de 13 mil 
melhorias já foram identificadas e metade delas implementadas. A otimiza-
ção dos custos permite o reinvestimento em áreas estratégicas, como TI, 
programas de relacionamento com corretores, programas de trainees etc. 
Em 2016, o Grupo Liberty Seguros lançou oito produtos em diferentes áre-
as, o Transporte Fácil, o Liberty Apartamento, o Liberty Home Office, o Li-
berty Auto Essencial, o Liberty Festas, além de três seguros para nichos de 
Comércio e Serviços. A companhia investe constantemente na criação de 
produtos que atendam às necessidades dos clientes e tragam oportunidade 
de negócios para os corretores. Outro destaque é o Programa Conexão, 

canal pelo qual o Grupo Liberty Seguros se relaciona com os corretores,
principal canal de distribuição e peça fundamental na cadeia de valor da
companhia. O Programa Conexão oferece um pacote de ações com o obje-
tivo de reconhecer a parceria e estreitar os laços entre a seguradora e esses 
profissionais. O programa está baseado em cinco pilares: comunicação, in-
centivo, encantamento, treinamento e inovação. Mais de 12 mil corretores já
foram impactados com capacitações, prêmios e ações diversas. A inovação 
tem sido parte da estratégia que move o Grupo Liberty Seguros. Um exem-
plo é o Direção em Conta, um programa de telemetria para a precificação do 
seguro de automóvel implementado em meados de 2015. Em 2016, o pro-
grama foi reconhecido com o primeiro lugar do prêmio de inovação de pro-
dutos da CNSEg. A comunicação tem sido fundamental para que o Grupo 
Liberty Seguros esteja cada vez mais presente na vida dos brasileiros. Em
2016, a companhia seguiu com o posicionamento #estatudobem, destacan-
do o atendimento excepcional e o portfólio diversificado, incluindo cobertu-
ras e assistências. Bernardinho e Fernanda Venturini protagonizaram as
campanhas institucionais, representado os atributos da marca como foco 
em soluções, entrega e solidez, que resumem o compromisso com clientes
e parceiros. São Paulo, 20 de fevereiro de 2017.

Balanços patrimoniais Notas 31/12/2016 31/12/2015
Ativo/Circulante 204.738 122.740
 Disponível 5.2. e 6. 4.341 10.268
  Caixa e bancos 4.341 10.268
 Aplicações 5.2., 5.3. e 7. 94.153 4.488
 Créditos das operações com seguros 
   e resseguros 5.2. 42.125 51.734
  Prêmios a receber 5.2. e 8. 40.015 49.409
  Operações com seguradoras 5.2. 16 16
  Operações com resseguradoras 5.2. 2.094 2.309
 Outros créditos operacionais 5.2. 2.234 1.986
 Ativos de resseguro e retrocessão 5.1. e 5.2. 14.527 11.460
 Titulos e créditos a receber 5.2. 680 2.718
  Titulos e créditos a receber 175 175
  Créditos tributários e previdenciários 9. 33 477
  Outros créditos 10.2. 472 2.066
 Outros valores e bens 10.3. 1.245 1.323
  Bens à venda 1.166 1.241
  Outros valores 79 82
 Despesas antecipadas 5.5. 30 46
 Custos de aquisição diferidos 11. 45.403 38.717
  Seguros 45.403 38.717
Ativo não circulante 381.933 439.669
 Realizável a longo prazo 379.745 437.229
  Aplicações 5.2., 5.3. e 7. 181.585 234.798
  Créditos das operações com 
   seguros e resseguros – 2
  Prêmios a receber 5.2. e 8. – 2
  Ativos de resseguro e retrocessão 5.1. e 5.2. 11.638 13.024
  Títulos e créditos a receber 5.2. 146.365 151.019
   Créditos tributários e previdenciários 9. 54.648 59.112
   Depósitos judiciais e fiscais 10.1. 91.711 91.901
   Outros créditos operacionais 10.2. 6 6
  Custos de aquisição diferidos 11. 40.157 38.386
   Seguros 40.157 38.386
 Investimentos 254 273
 Imóveis destinados à renda 254 273
 Imobilizado 12. 1.930 2.108
  Imóveis de uso próprio 1.863 2.002
  Bens móveis 67 106
 Intangível 5.5. e 13. 4 59
  Outros intangíveis 4 59

Total do ativo 586.671 562.409

Balanços patrimoniais Notas 31/12/2016 31/12/2015
Passivo/Circulante 181.916 187.523
 Contas a pagar 14. 7.745 6.321
  Obrigações a pagar 289 196
  Impostos e encargos sociais a recolher 2.000 2.575
  Impostos e contribuições 2.542 697
  Outras contas a pagar 2.914 2.853
 Débitos de operações com seguros 
  e resseguros 15. 22.519 26.492
  Prêmios a restituir 164 50
  Operações com seguradoras 2 2
  Operações com resseguradoras 8.798 9.482
  Corretores de seguros e resseguros 9.999 10.685
  Outros débitos operacionais 3.556 6.273
 Depósitos de terceiros 3.662 3.431
 Provisões técnicas - seguros 16. 147.990 151.279
  Danos 134.926 138.545
  Pessoas 13.064 12.734
Passivo não circulante 186.660 187.201
 Contas a pagar 5.913 5.937
 Tributos diferidos 9. e 14. 596 639
 Outras contas a pagar 14. 5.317 5.298
 Provisões técnicas - seguros 16. 88.714 90.377
  Danos 77.784 79.930
  Pessoas 10.930 10.447
 Outros débitos 17. 92.033 90.887
  Provisões judiciais 92.033 90.887
Patrimônio líquido 5.5. 218.095 187.685
 Capital social 18. 111.199 111.199
 Reservas de capital 44 44
 Reservas de reavaliação 18. 719 773
 Reservas de lucros 18. 104.538 81.034
 Ajuste de avaliação patrimonial 1.595 (5.365)
Total do passivo 586.671 562.409

Demonstração do resultado abrangente
Demonstração do resultado abrangente 31/12/2016 31/12/2015
Lucro líquido do exercício 23.450 20.554
Outras receitas abrangentes
 Ajustes com títulos e valores mobiliários 12.655 (5.318)
 Imposto de renda sobre componentes de outras 
  receitas abrangentes (5.695) 2.616
 Reserva de reavaliação (98) (98)
 Efeito tributário sobre reserva de reavaliação 44 (32)
Outras receitas abrangentes do exercício, 
 líquidas de impostos 6.906 (2.832)
Total dos resultados abrangentes do exercício, 
 líquido de impostos 30.356 17.722

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Capital 
social

Reserva
 de capital

Reserva de 
reavaliação

Reserva de lucros
Ajustes com títulos 

e valores mobiliários

Lucros /
(prejuízos) 

acumulados TotalDescrição
Reserva 

estatutária
Reserva 

legal
Saldos em 31/12/2014 111.199 44 903 56.541 3.809 (2.663) – 169.833
Reserva de reavaliação: Realização – – (130) – – – 130 –
Títulos e valores mobiliários – – – – – (2.702) – (2.702)
Lucro líquido do exercício – – – – – – 20.554 20.554
Reversas estatutárias – – – 19.656 – – (19.656) –
Reserva legal – – – – 1.028 – (1.028) –
Saldos em 31/12/2015 111.199 44 773 76.197 4.837 (5.365) – 187.685
Reserva de capital:
Reserva de reavaliação:
 Realização – – (54) – – – 54 –
Títulos e valores mobiliários – – – – – 6.960 – 6.960
Lucro líquido do exercício – – – – – – 23.450 23.450
Reversas estatutárias – – – 22.331 – – (22.331) –
Reserva legal – – – – 1.173 – (1.173) –
Saldos em 31/12/2016 111.199 44 719 98.528 6.010 1.595 – 218.095

Demonstração de fluxo de caixa
Demonstração de fluxo de caixa-método indireto 31/12/16 31/12/15
Atividades operacionais: Lucro líquido do exercício 23.450 20.554
Ajustes para: Depreciação e amortizações 235 312
 Perda por redução ao valor recuperável dos ativos (2.181) (1.013)
 Perda na alienação de imobilizado e intangível 17 51
 Outros ajustes 6.960 (2.702)

28.481 17.202
Variação nas contas patrimoniais: Ativos financeiros (36.452) 35.019
 Créditos das operações de seguros e resseguros 11.544 6.787
 Ativos de resseguro (1.681) (8.891)
 Créditos fiscais e previdenciários 4.908 (2.254)
 Depósitos judiciais e fiscais 190 (6.600)
 Despesas antecipadas 16 58
 Custos de aquisição diferidos (8.457) (8.332)
 Outros ativos 1.672 1.730
 Impostos e contribuições 1.845 248
 Outras contas a pagar (445) (28.206)
 Débitos de operações com seguros e resseguros (3.973) 5.476
 Depósitos de terceiros 231 2.333
 Provisões técnicas - seguros e resseguros (4.952) (17.076)
 Provisões judiciais 1.146 8.996
Caixa líquido gerado/(consumido) nas 
 atividades operacionais (5.927) 6.490
Aumento/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa (5.927) 6.490
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 10.268 3.778
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício 4.341 10.268
Aumento/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa (5.927) 6.490

Notas explicativas às demonstrações financeiras
Exercício findo em 31 de dezembro de 2016 (em milhares de reais)

1. Contexto operacional: A Indiana Seguros S.A. (doravante “Companhia”) 
foi constituída em 18 de maio de 1945, uma sociedade por ações de capital 
fechado com sede e escritório principal localizados na Rua Dr. Geraldo 
Campos Moreira, 110 em São Paulo, Estado de São Paulo - Brasil. A Indiana 
Seguros S.A. integra o grupo Liberty Mutual, conjunto de empresas e 
entidades que operam em seguros e atividades correlatas, com sede em 
Boston, Estados Unidos. Tem como objetivo social a exploração das 
operações de seguros dos ramos elementares e vida em todo o território 
nacional, conforme definido pela legislação em vigor. A Liberty Mutual criou 
a Liberty International, que por sua vez possui 100% das ações da Indiana 
Seguros S.A. Abaixo, demonstramos o organograma com a estrutura 
societária da Companhia:

Demonstração do resultado
Demonstração do resultado do exercício Notas 31/12/2016 31/12/2015
Prêmios emitidos 5.2. e 19.1. 166.570 191.442
(+) Variações das provisões técnicas 
 de prêmios 19.2. (5.814) 2.478
(=) Prêmios ganhos 160.756 193.920
 (–) Sinistros ocorridos 19.3. (69.169) (87.874)
 (–) Custos de aquisição 19.4. (60.315) (67.019)
 (–) Outras receitas e despesas operacionais19.5. (590) (3.367)
 (–) Resultado com resseguro 19.6. (3.189) (3.421)
  (+) Receita com resseguro 7.778 4.190
  (–) Despesa com resseguro (10.905) (7.611)
  (–) Outros resultados com resseguro (62) –
 (–) Despesas administrativas 19.7.1. (22.555) (27.724)
 (–) Despesas com tributos 19.7.2. (4.989) (11.072)
 (+) Resultado financeiro 19.8. 32.022 29.870
 (+) Resultado patrimonial 576 302
(=) Resultado operacional 32.547 23.615
 (–) Ganhos ou perdas com ativos não correntes – (51)
(=) Resultado antes dos impostos e participações 32.547 23.564
 (–) Imposto de renda 19.9. (4.699) (2.749)
 (–) Contribuição social 19.9. (4.398) (261)
(=) Lucro líquido do exercício 23.450 20.554
 (/) Quantidade de ações 18.a. e 18.e. 21.005.664 21.005.664
(=) Lucro líquido por ação (em reais) 18.e. 1,12 0,98

Em 2008, a holding do grupo, Liberty International Brasil Ltda., concretizou 
a aquisição da Indiana Seguros S.A., empresa autorizada pela Superinten-
dência de Seguros Privados (SUSEP) a operar com seguros dos ramos 
elementares e de vida. Os serviços prestados entre essas instituições e os 
custos da estrutura operacional e administrativa são absorvidos segundo 
critérios de rateio que consideram a razoabilidade e sinergia das operações 
realizadas em conjunto ou individualmente. A Companhia oferece uma am-
pla linha de produtos, voltados para atender as necessidades específicas de 
seus clientes nos seguintes ramos: • Automóveis; • Vida; • Rural; e • Outros 
ramos. A Companhia está exposta a riscos que são provenientes de suas 
operações e que podem afetar seus objetivos estratégicos e financeiros. A 
exposição e gerenciamento desses riscos estão divulgados na nota explica-
tiva nº 5. As demonstrações financeiras da Companhia, para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2016, foram autorizadas para emissão pela 
administração em 20 de fevereiro de 2017. 2. Apresentação e elaboração 
das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras compre-
endem os balanços patrimoniais, as demonstrações de resultado, do resul-
tado abrangente, as demonstrações das mutações do patrimônio líquido, as 
demonstrações dos fluxos de caixa da Companhia, e as notas explicativas 
conforme legislação em vigor. a) Declaração de conformidade: Em 
30/07/2015, foi emitida a Circular SUSEP nº 517/15 que dispõe sobre as 
alterações das normas contábeis a serem observadas pelas entidades 
abertas de previdência complementar, sociedades de capitalização, socie-
dades seguradoras e resseguradoras locais, com efeitos a partir da data de 
sua publicação. Essa Circular altera os anexos aprovados pela resolução 
CNSP nº 86/02 e revoga a Circular SUSEP nº 508/15. Não houve impactos 
relevantes que merecessem destaque nessa divulgação. As demonstrações 
financeiras foram elaboradas conforme os dispositivos da Circular SUSEP 
nº 517/15 e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpreta-
ções emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e normas 
do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), doravante “práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcio-
nar pela SUSEP”. A Companhia efetuou a segregação de itens patrimoniais 
para o ativo/passivo circulante quando estes atendem às seguintes premis-
sas: • Espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou 
consumido no decurso normal do ciclo operacional da Companhia (12 me-
ses); • Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado; • 
Espera-se que seja realizado até doze meses após a data do balanço; ou •  
É caixa ou equivalente de caixa (conforme definido no CPC 3 - Demonstra-
ção dos fluxos de caixa), a menos que sua troca ou uso para liquidação de 
passivo se encontre vedada durante pelo menos doze meses após a data do 
balanço. Todos os itens que não atendem ao exposto acima e, consequente-
mente, não satisfazem aos critérios estabelecidos pelo CPC 26 - Apresenta-
ção das demonstrações financeiras, foram classificados como não circulan-
tes. b) Comparabilidade: As demonstrações financeiras estão sendo 
apresentadas com informações comparativas de períodos anteriores, con-
forme disposições do CPC - 26, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis, e da Circular SUSEP nº 517/15. c) Continuidade: A administra-
ção avaliou a habilidade da Companhia em continuar operando normalmen-
te e está convencida de que a Companhia possui recursos para dar continui-
dade aos seus negócios no futuro. Adicionalmente, a administração não tem 
o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas 
significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Portanto, as 
demonstrações financeiras foram preparadas com base nesse princípio. d) 
Base de mensuração: Os valores contidos nas demonstrações financeiras 

são expressos em reais (R$), arredondados em milhares (R$ 000), exceto
quando indicado de outra forma, e foram elaborados de acordo com o prin-
cípio do custo histórico, com exceção dos seguintes itens materiais reconhe-
cidos no balanço patrimonial: • Instrumentos financeiros mensurados pelo 
valor justo para as categorias “ativos mensurados ao valor justo por meio de
resultado”, e “ativos financeiros disponíveis para venda”; e • Provisões técni-
cas, mensuradas de acordo com as determinações da SUSEP. Conforme
permitido pelo CPC 11 - Contratos de Seguro, a Companhia aplicou aos
seus contratos de seguro as normas emitidas pelo Conselho Nacional de 
Seguros Privados (CNSP) e pela Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP). e) Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações finan-
ceiras são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional da Compa-
nhia e também a moeda do principal ambiente econômico em que a Compa-
nhia opera. As transações em moeda estrangeira são inicialmente
registradas à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data da tran-
sação. Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangei-
ra, são convertidos para a moeda funcional utilizando-se a taxa de câmbio
vigente na data dos respectivos balanços patrimoniais. Os ganhos e perdas 
resultantes da atualização desses ativos e passivos verificados entre a taxa
de câmbio vigente na data da transação e os encerramentos dos exercícios
são reconhecidos como receitas ou despesas financeiras no resultado.
f) Uso de estimativas, julgamentos e as principais premissas contábeis: A
preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas ho-
mologadas pela SUSEP exige que a Administração registre determinados 
valores de ativos, passivos, receitas e despesas com base em estimativa, as 
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quais são estabelecidas a partir de julgamentos e premissas quanto a eventos futuros. Os valores reais de liquida-
ção das operações podem divergir dessas estimativas em função da subjetividade inerente ao processo de sua 
determinação. Estimativas e premissas são revistas periodicamente. Revisões com relação a estimativas contábeis 
são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. 
3. Políticas contábeis: As principais políticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações financeiras 
estão demonstradas a seguir. Essas políticas foram aplicadas consistentemente para todos os períodos compara-
tivos apresentados, exceto quando indicado o contrário. a) Disponível e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes 
de caixa incluem dinheiro em espécie, contas bancárias, depósitos a prazo e outros ativos de curto prazo (com 
vencimento original de três meses ou período menor) de alta liquidez e com baixo risco de variação no valor de 
mercado. b) Ativos financeiros: i. Classificação e mensuração: A Companhia classifica seus ativos financeiros sob 
as seguintes categorias: • Mensurados ao valor justo por meio do resultado; • Disponíveis para venda; •  Emprésti-
mos e recebíveis; e • Mantidos até o vencimento. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos finan-
ceiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros na data inicial de 
aquisição dos ativos e reavalia a sua classificação a cada data de balanço, segundo as regras restritas do CPC 39 
para transferências (ou reclassificações) entre categorias. Os ativos financeiros são inicialmente reconhecidos ao 
valor de mercado. Diferenças entre o valor justo e a consideração paga pela Companhia para a aquisição do ativo 
(amplamente conhecida como “day-one profits/losses”) são reconhecidas no resultado do período somente quando 
a Companhia possui a capacidade de observação direta no mercado de fatores ou premissas de precificação dos 
ativos. A Companhia utiliza como critério de reconhecimento inicial de um instrumento financeiro (para todas as 
categorias de ativos ou passivos financeiros) o método de compra e venda regular pela data de negociação, ou 
seja, o reconhecimento de um ativo financeiro a ser recebido e um passivo financeiro a ser pago na data da nego-
ciação (data em que a Companhia se torna parte de um contrato) e a baixa de um ativo financeiro e reconhecimen-
to de ganho ou perda no dia em que a negociação ocorre. Geralmente, juros sobre os ativos e passivos correspon-
dentes não começam a ser reconhecidos até a data de liquidação da transação quando a titularidade sobre o 
instrumento financeiro é transferida. ii. Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: Esta 
categoria compreende duas subcategorias: Ativos financeiros detidos para propósito de negociação: A Companhia 
classifica nesta categoria os ativos financeiros cujo propósito e estratégia de investimento é de manter negociação 
ativa e frequente. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes. Ativos financeiros designa-
dos ao valor justo através do resultado: Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos 
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são registrados imediatamente e apresentados na 
demonstração do resultado em “resultado financeiro” no período em que ocorrem. Os ativos dessa categoria são 
classificados como ativos circulantes. iii. Recebíveis: Os recebíveis originados de contratos de seguros, tais como 
os saldos de prêmios a receber de segurados, são classificados pela Companhia nesta categoria e são mensura-
dos pelo valor do prêmio emitido. Os outros recebíveis da Companhia compreendem as demais contas a receber e 
caixa e equivalentes de caixa, exceto os investimentos de curto prazo. Todos os recebíveis são avaliados para 
identificar perda de seu valor recuperável (“Impairment”) a cada data de balanço (vide política contábil na nota ex-
plicativa nº 3.f.). iv. Ativos financeiros disponíveis para venda: Os ativos financeiros disponíveis para venda são 
contabilizados pelo valor justo (acrescido dos custos de transação diretamente incrementais) no seu reconhecimen-
to inicial e em períodos subsequentes. Os juros de títulos de renda fixa classificados como disponíveis para venda, 
calculados com o uso do método da taxa de juros efetiva, são reconhecidos na demonstração do resultado como 
receitas financeiras. A parcela correspondente à variação no valor justo (ganhos ou perdas não realizados) é lan-
çada contra o patrimônio líquido, na conta “ajustes com títulos e valores mobiliários”, sendo realizada contra resul-
tado quando da sua liquidação ou por perda considerada permanente (vide política contábil de “Impairment” na 
nota explicativa nº 3.f.). v. Determinação de valor justo de ativos: Os valores justos dos investimentos com cotação 
pública são registrados com base em “bid price”, também conhecido como “preço de oferta” e que representa o 
preço pelo qual um investidor estaria disposto a pagar por um determinado título. Para os ativos financeiros sem 
mercado ativo ou cotação pública, a Companhia estabelece o valor justo através de técnicas de avaliação, que in-
cluem o uso de operações recentes contratadas com terceiros, a referência a outros instrumentos que são substan-
cialmente similares, a análise de fluxos de caixa descontados e os modelos de precificação de opções que fazem 
o maior uso possível de informações geradas pelo mercado e contam o mínimo possível com informações geradas 
pela administração da própria Companhia. c) Ativos não financeiros mantidos para venda: A Companhia detém 
certos ativos mantidos para a venda que são oriundos de estoques de salvados recuperados após o pagamento de 
sinistros aos segurados. Estes ativos são avaliados ao valor justo, deduzidos de custos diretamente relacionados à 
venda dos ativos e necessários para que a titularidade do ativo seja transferida para terceiros em condições de 
funcionamento. As despesas que são de responsabilidade do cliente, tais como despesas de leilão do ativo, não 
são deduzidas do valor justo do ativo. Quando a Companhia elabora o teste de adequação dos passivos de contra-
tos de seguros, as recuperações estimadas de salvados são consideradas como um elemento do fluxo de caixa no 
teste, deduzidas do montante já constituído no ativo. d) Ativo imobilizado de uso próprio: O ativo imobilizado de uso 
próprio é utilizado para a condução dos negócios da Companhia e compreende: imóveis de uso próprio, equipa-
mentos, móveis máquinas e utensílios, e veículos. O imobilizado de uso é demonstrado ao custo histórico reavalia-
do até 31/12/2008 (terrenos e edifícios são demonstrados pelo valor reavaliado, com base em avaliações efetuadas 
por peritos independentes). Este custo foi utilizado como custo atribuído na adoção dos novos CPCs como isenção 
opcional permitida pelo CPC 37 para a adoção inicial dos pronunciamentos contábeis. O custo do ativo imobilizado 
é reduzido por depreciação acumulada do ativo (exceto para terrenos, cujo ativo não é depreciado) até a data de 
preparação das demonstrações financeiras. O custo histórico do ativo imobilizado compreende gastos que são di-
retamente atribuíveis para a aquisição dos itens capitalizáveis e para que o ativo esteja em condições de uso. A 
depreciação é calculada segundo o método linear e conforme o período de vida útil estimada dos ativos. As taxas 
de depreciação utilizadas pela Companhia estão divulgadas na nota explicativa nº 12. O valor residual e a vida útil 
dos ativos são revisados e ajustados, se necessário, a cada data de balanço. O valor contábil de um item do ativo 
imobilizado é ajustado imediatamente se o seu valor recuperável é inferior ao seu valor contábil. A administração da 
Companhia considerou adequada à sua realidade a manutenção dos prazos de estimativa de vida útil anterior à 
aplicação das normas contábeis advindas pela Lei nº 11.638/07, bem como considerou adequado não atribuir valor 
residual aos bens em virtude do histórico de ganhos irrelevantes no momento da alienação, troca ou descarte 
desses bens. e) Ativos intangíveis: i. Softwares: Os custos associados à manutenção de softwares são reconheci-
dos como despesa, conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis ao projeto 
e aos testes de produtos de softwares identificáveis e exclusivos, controlados pela Companhia, são reconhecidos 
como ativos intangíveis quando os seguintes critérios são atendidos: • É tecnicamente viável concluir o software 
para que ele esteja disponível para uso; • O software pode ser usado; • O software gerará benefícios econômicos 
futuros prováveis, que podem ser demonstrados; • Estão disponíveis recursos técnicos, financeiros e outros recur-
sos adequados para concluir o desenvolvimento e para usar o software; e • O gasto atribuível ao software durante 
seu desenvolvimento pode ser mensurado com segurança. Os custos de desenvolvimento de softwares reconheci-
dos como ativos são amortizados durante sua vida útil estimada (vida útil definida), não superior a cinco anos e são 
alocados as suas respectivas unidades geradoras de caixa e avaliados para “Impairment” periodicamente pela 
Companhia. ii. Licenças de uso de softwares adquiridas: As licenças de softwares adquiridas são capitalizadas com 
base nos custos incorridos para adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para serem utilizados. 
Esses custos são amortizados durante sua vida útil estimada de até cinco anos. f) Análise de recuperabilidade de 
ativos financeiros e não financeiros (“Impairment”): i. Ativos financeiros avaliados ao custo amortizado (incluindo 
prêmios a receber de segurados): A Companhia avalia a cada data de balanço se há evidência de que um determi-
nado ativo (ou grupo de ativos) classificado na categoria de empréstimos ou recebíveis apresenta perda de seu 
valor recuperável (“Impairment”). Para esta análise a Companhia utiliza diversos fatores, observáveis que incluem: 
• Dificuldades significativas do emissor ou do devedor; • Quebra de termos contratuais, tais como “default” ou não 
cumprimento dos pagamentos devidos pelo devedor; • É provável que o emissor ou devedor entre em falência ou 
concordata; • Desaparecimento de um determinado título de um mercado ativo; • Informações observáveis que in-
dicam uma redução mensurável dos fluxos de caixa futuros de um grupo de ativos, embora esta redução não possa 
ser atribuída para os ativos individualmente não significativos. Para avaliação da perda do valor recuperável de 
ativos financeiros classificados como empréstimos ou recebíveis, a Companhia utiliza a metodologia de perda in-
corrida, que considera se existe evidência objetiva de perda de valor para ativos individualmente significativos. Se 
não existe evidência de que um ativo individualmente significativo apresentou perda de seu valor, a Companhia 
poderia, segundo essa metodologia, incluir o ativo em um grupo de ativos de risco de crédito com características 
similares e acessar este ativo para avaliar o risco de perda de seu valor recuperável juntamente com os demais 
ativos financeiros, que serão testados em uma base coletiva. Para este cálculo coletivo a Companhia agrupa os 
ativos em uma base de características de risco de crédito (como por exemplo, ratings internos, indústria ou tipos de 
contrato de seguro, para avaliação de prêmios a receber). A Companhia avalia periodicamente os prêmios vencidos 
e constitui uma provisão, de acordo com estudo atualizado semestralmente (vide nota explicativa nº 8). Estas ca-
racterísticas são relevantes para a determinação dos fluxos de caixa coletivos dos grupos avaliados. Os ativos indi-
vidualmente significativos, que são avaliados para perda de seu valor recuperável em uma base individual, não são 
incluídos na base de cálculo coletivo. A Companhia designa os prêmios a receber nesta categoria e os estudos 
econômicos de perda consideram emissões feitas em períodos anteriores, eliminando eventos de cancelamento de 
apólices, não diretamente associados com perdas originadas por fatores de risco de crédito, tais como: cancela-
mentos, baixa dos ativos por sinistros, emissões incorretas ou modificações de apólices solicitadas por corretores 
que resultam na baixa do ativo. Para os ativos classificados na categoria “mantidos até o vencimento”, o valor da 
perda é avaliado como a diferença entre o valor contábil do ativo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros es-
timados dos ativos, descontados pela taxa efetiva de juros. Caso o ativo apresente perda, o valor é reconhecido 
como uma conta retificadora (uma provisão) no resultado do período. Quando o ativo for cotado em bolsa, a Com-
panhia utiliza o valor de mercado como valor de referência para o cálculo da redução do valor recuperável “Impair-
ment”. ii. Ativos avaliados ao valor justo: A Companhia avalia a cada data de balanço se há evidência objetiva de 
que um ativo classificado como “disponível para a venda” apresenta evidências individuais de perda ao seu valor 
recuperável. No caso de investimentos em instrumentos de capital, a Companhia avalia se há um declínio significa-
tivo ou prolongado no valor de mercado do ativo em relação ao seu custo. Caso tal evidência existir, a perda acu-
mulada (avaliada como a diferença entre o custo de aquisição e o valor de mercado atual do ativo, menos quaisquer 
perdas registradas previamente) é removida do patrimônio líquido e reconhecida imediatamente no resultado do 
período. As perdas para redução ao valor recuperável em instrumentos de capital que são registradas no resultado 
do período não são revertidas. Para instrumentos de dívida, as perdas com valor recuperável registradas são rever-
tidas se o valor justo do instrumento financeiro aumentar, e se o aumento puder ser objetivamente relacionado a um 
evento que ocorreu após a data em que a perda foi inicialmente reconhecida. iii. Ativos não financeiros: Os ativos 
não financeiros que não possuem vida útil definida, como terrenos, por exemplo, não são depreciados e são testa-
dos para perda de seu valor recuperável anualmente. Ativos não financeiros sujeitos a depreciação (incluindo ativos 
intangíveis não originados de contratos de seguros) são avaliados para perda quando ocorrem eventos ou circuns-
tâncias que indiquem que o valor contábil do ativo não seja mais recuperável. A redução ao valor recuperável é 
reconhecida no resultado do período para o valor contábil do ativo que exceder o valor recuperável conforme CPC 
01. g) Contratos de arrendamento mercantil (“leasing”): Arrendamentos operacionais: Os pagamentos feitos pela 
Companhia referente aos arrendamentos operacionais são reconhecidos como despesa pelo método linear pelo 
período de vigência do contrato. A Companhia possui contratos de arrendamento operacional para equipamentos 
de informática. Arrendamentos financeiros: Durante o período de divulgação não existiam contratos de arrenda-
mento mercantil financeiros vigentes. h) Contratos de seguro e contratos de investimento - Classificação: As princi-
pais definições das características de um contrato de seguro estão descritas no pronunciamento técnico CPC 11 - 
Contratos de seguros, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Além disso, a Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP, por meio da Circular nº 517/15 estabeleceu critérios para identificação de um contrato 
de seguro. Nesse contexto, a administração procedeu às devidas análises dos contratos emitidos com base nas 
normas supracitadas e não identificou contratos classificados como contratos de investimento. Adicionalmente, a 

Companhia contrata prestadores de serviço, tais como: chaveiros, assistência 24 horas, vidros, etc. que são avalia-
dos para fins de classificação de contratos, sendo classificados como contratos de seguro quando há transferência 
significativa de risco de seguro entre as contrapartes no contrato. Os contratos de resseguro também são classifi-
cados segundo os princípios de transferência de risco de seguro do CPC 11. i) Avaliação de ativos e passivos ori-
ginados de contratos de seguro e resseguro: i. Avaliação de ativos de contratos de resseguro: Os ativos de resse-
guro são representados por valores a receber de resseguradores de curto e longo prazo, dependendo do prazo
esperado de realização (ou recebimento) desses ativos junto aos resseguradores. Os ativos de resseguro são 
avaliados consistentemente com os saldos associados com os passivos de seguro que foram objeto de resseguro 
e conforme os termos e condições de cada contrato. Os passivos a serem pagos a resseguradores são compostos 
substancialmente por prêmios pagáveis em contratos de resseguro. Quaisquer ganhos ou perdas originadas na 
contratação inicial de resseguro são amortizados durante o período de expiração do risco dos contratos. ii. Passivos 
de contratos de seguro: A Companhia utilizou as diretrizes das Circular SUSEP nº 517/15 para avaliação dos con-
tratos de seguro e conversão das demonstrações financeiras. A Companhia não aplicou os princípios de Contabili-
dade Reflexa (ou “Shadow Accounting”), já que não possui contratos cuja avaliação dos passivos, ou benefícios aos
segurados, sejam impactados por ganhos ou perdas não realizados de títulos classificados como disponíveis para 
a venda, segundo o CPC 38, que são registrados em reserva do patrimônio líquido. Adicionalmente, a Companhia 
não identificou situações onde tenha utilizado excesso de prudência, conforme definido pelo CPC 11, na avaliação 
de contratos de seguro, segundo as práticas contábeis brasileiras anteriormente aplicadas. A Companhia não iden-
tificou provisões para catástrofes não permitidas na data de adoção do CPC 11. j) Provisões técnicas - seguros: As 
provisões técnicas decorrentes de contratos de seguros, segundo as práticas contábeis no Brasil, são constituídas 
de acordo com as determinações do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, e da Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP, cujos critérios, parâmetros e fórmulas são documentados em Notas Técnicas Atuariais 
- NTA. A Despesa de Comercialização Diferida - DCD é constituída pelas parcelas dos custos na obtenção de
contratos de seguros, cujo período do risco ainda não decorreu e são apropriadas ao resultado proporcionalmente
ao prazo decorrido. São considerados como custos de aquisição diferidos as comissões de seguros angariados. O 
prazo de diferimento dos custos de aquisição obedecem o risco de vigência dos contratos de seguros. A Provisão 
de Prêmios Não Ganhos - PPNG é calculada “pro rata” dia, com base nos prêmios emitidos e tem por objetivo
provisionar a parcela de prêmios correspondente ao período de risco a decorrer na data-base de cálculo. A Provi-
são de Prêmios Não Ganhos de Riscos Vigentes Não Emitidos - PPNG-RVNE é estimada com base em cálculos 
atuariais através da utilização de triângulos de “run-off” de prêmios emitidos, onde é possível captar a defasagem 
entre a vigência do risco e a emissão do prêmio. Assim essa provisão indica o nível de prêmios não ganhos, refe-
rente aos riscos vigentes, assumidos pela Companhia, porém ainda não emitidos. A Provisão Complementar de 
Cobertura - PCC deve ser constituída, quando for constatada insuficiência nas provisões técnicas, conforme valor 
apurado no Teste de Adequação de Passivos. A Provisão de Sinistros a Liquidar - PSL é constituída com base na
estimativa dos valores a indenizar ao segurado, realizada por ocasião do recebimento do aviso de sinistro, em valor
considerado suficiente para fazer face aos compromissos futuros. Esta provisão é reavaliada no decorrer do proces-
so até a liquidação ou encerramento do processo. A Provisão de Sinistros Ocorridos e não Avisados - IBNR repre-
senta o montante esperado de sinistros ocorridos e não avisados até a data-base das demonstrações financeiras.
A metodologia de cálculo utilizada contempla e destaca a parcela da Provisão de Sinistros Ocorridos Não Suficien-
temente Reportados - IBNER, provisão adicional à Provisão de Sinistros a Liquidar, que tem como objetivo estimar 
os valores dos ajustes que os sinistros a liquidar sofrerão até o seu encerramento. Esta provisão é calculada com
técnicas estatísticas e atuariais com base no desenvolvimento histórico dos sinistros. A Provisão de Despesas
Relacionadas - PDR abrange todas as despesas relacionadas à liquidação de indenizações, em função de sinistros 
ocorridos, avisados ou não. k) Passivos financeiros: As obrigações a pagar são inicialmente reconhecidas ao valor 
justo. Quaisquer efeitos significativos de ajuste a valor presente são reconhecidos segundo o método da taxa efeti-
va de juros até a data de liquidação, quando o efeito do ajuste a valor presente é material. Para este cálculo, em
casos onde os passivos financeiros não possuem uma taxa de juros pré-determinada (ou explícita no contrato), a 
Companhia utiliza uma taxa de mercado similar à taxa de juros de referência, que seria similar a cobrada por uma
instituição bancária para financiamento ou compra de um ativo similar, considerando, inclusive, o risco de crédito
da Companhia para este propósito. l) Teste de adequação dos passivos (LAT - Liability Adequacy Test): A Circular
SUSEP nº 517/15, institui o Teste de Adequação de Passivos (TAP) para fins de elaboração das demonstrações 
financeiras e define regras de procedimentos para a sua realização. Segundo esta Circular, a Companhia deve
avaliar, a cada data-base, se o seu passivo está adequado, utilizando estimativas correntes de fluxos de caixa futu-
ros de seus contratos de seguro. Se essa avaliação mostrar que o valor das provisões técnicas constituídas para os
contratos de seguros vigentes, descontados dos custos de aquisição diferidos e dos ativos intangíveis diretamente 
relacionados às provisões técnicas, está inadequado em relação aos fluxos de caixa futuros  estimados, esta defi-
ciência que poderá ser líquida da parcela correspondente à diferença entre o valor de mercado e o valor do registro
contábil, na data-base, dos títulos vinculados em garantia das provisões técnicas, registrados contabilmente no seu
ativo na categoria “mantido até o vencimento”, e que sejam utilizados como base de apuração do cálculo de exce-
dentes financeiros deve ser reconhecida na PCC ou em qualquer outra provisão que venha a substituí-la. O TAP foi
elaborado bruto de resseguro, e para a sua realização a Companhia considerou a segmentação estabelecida pela
SUSEP na Circular nº 517/15, ou seja, entre seguros de danos e seguros de pessoas. Os fluxos de caixa foram 
estimados em periodicidade trimestral, e a sua preparação levou em consideração a estimativa de prêmios, sinis-
tros e despesas mensurados, descontados pela relevante estrutura a termo da taxa de juros livre de risco (ETTJ),
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 Ade-
quação de Passivos da Companhia, concluiu-se que o seu passivo por contrato de seguro está adequado, não
sendo necessário o ajuste das provisões técnicas constituídas, 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. m) Outras provisões, ativos e passivos contingentes: A Companhia 
reconhece uma provisão somente quando existe uma obrigação presente (legal ou construtiva) como resultado de
um evento passado, quando é provável que o pagamento de recursos deverá ser requerido para liquidar a obriga-
ção, e quando a estimativa pode ser feita de forma confiável para a provisão. Quando alguma destas características 
não é atendida, a Companhia não reconhece uma provisão. As provisões são ajustadas a valor presente quando o
efeito do desconto a valor presente é material. A Companhia constitui provisões em garantia de desembolsos futu-
ros que possam decorrer de ações judiciais em curso de natureza cível, fiscal e trabalhista. Elas são constituídas a 
partir de uma análise individualizada, efetuada pelos assessores jurídicos da Companhia, dos processos judiciais 
em curso e das perspectivas de resultado desfavorável implicando num desembolso futuro. Ativos contingentes não 
são reconhecidos contabilmente, exceto quando existem garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as 
quais não cabem mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo. Os tributos cujo exigibilidade
está sendo questionada na esfera judicial são registrados levando-se em consideração o conceito de “obrigação
legal”. As obrigações legais (fiscais e previdenciárias) decorrem de processos judiciais relacionados à obrigações 
tributárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou constitucionalidade, que, independentemente da avalia-
ção acerca da probabilidade de sucesso, têm seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações fi-
nanceiras e são atualizados monetariamente de acordo com a legislação fiscal (taxa SELIC). Os passivos contin-
gentes de processos de sinistros e cíveis são atualizados pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo
e os trabalhistas pela Tabela Prática do TRT da 2ª região de São Paulo. n) Capital social: As ações emitidas pela
Companhia são classificadas como um componente do patrimônio líquido quando a Companhia não possui a obri-
gação de transferir caixa ou outros ativos para terceiros. o) Políticas contábeis para reconhecimento de receitas e 
despesas: i. Reconhecimento de prêmio emitido de contratos de seguro: As receitas e custos relacionados aos
contratos de seguro são reconhecidos proporcionalmente ao longo do período de cobertura do risco das respecti-
vas apólices. O Imposto sobre Operações Financeiras - IOF a recolher, incidente sobre os prêmios a receber, é 
registrado no passivo da Companhia e é retido e recolhido simultaneamente ao recebimento do prêmio. ii. Receita 
de juros e dividendos recebidos: As receitas de juros de instrumentos financeiros, incluindo as receitas de juros de
instrumentos avaliados ao valor justo através do resultado, são reconhecidas no resultado do exercício segundo o
método do custo amortizado e pela taxa efetiva de retorno. Quando um ativo financeiro é reduzido como resultado
de perda do seu valor recuperável (“Impairment”), a Companhia reduz o valor contábil do ativo ao seu valor recupe-
rável, correspondente ao valor estimado dos fluxos de caixa futuros, descontado pela taxa efetiva de juros, e conti-
nua reconhecendo juros sobre estes ativos financeiros como receita de juros no resultado do exercício. Os juros 
cobrados sobre o parcelamento de prêmios de seguros são diferidos para apropriação no resultado no mesmo
prazo do parcelamento dos correspondentes prêmios de seguros. As receitas de dividendos de investimentos em 
ativos financeiros representados por instrumentos de capital (ações) são reconhecidas no resultado quando o direi-
to a receber o pagamento do dividendo é estabelecido. iii. Benefícios a empregados: Obrigações de curto prazo: As
obrigações de benefícios de curto prazo para empregados são reconhecidas pelo valor esperado a ser pago e
lançadas como despesa à medida que o respectivo serviço é prestado. Obrigações por aposentadorias: As obriga-
ções por contribuições aos planos de previdência de contribuição definida são reconhecidas como despesas de 
benefícios a empregados no resultado nos períodos durante os quais serviços são prestados aos empregados.
Outros benefícios de curto prazo: Outros benefícios de curto prazo, tais como: seguro saúde, assistência odontoló-
gica, seguro de vida e de acidentes pessoais, estacionamento, vale transporte, vale-refeição e alimentação e trei-
namento profissional, são oferecidos aos funcionários e administradores e reconhecidos no resultado do exercício
à medida que são incorridos. Benefícios pós-emprego: A Companhia não possui qualquer política ou programa de
benefícios classificados em benefícios de longo prazo como benefício pós-emprego. p) Imposto de renda e contri-
buição social: A despesa de imposto de renda e contribuição social dos períodos reportados inclui as despesas de
impostos correntes e os efeitos de impostos diferidos. A Companhia reconhece no resultado do período os efeitos
dos impostos de renda e contribuição social, exceto para os efeitos tributários sobre itens que foram diretamente
reconhecidos no patrimônio líquido, onde nestes casos, os efeitos tributários também são reconhecidos no patrimô-
nio líquido. Os impostos correntes são calculados com base em leis e regras tributárias vigentes ou substancial-
mente vigentes na data de preparação do balanço patrimonial. O imposto de renda corrente é calculado à alíquo-
ta-base de 15% mais adicional de 10% sobre o lucro real tributável anual acima de R$ 240 por exercício. O
Governo Federal editou em 22/05/2015, a Medida Provisória nº 675/15, convertida na Lei nº 13.169/2015 de 
06/10/2015, aumentando a alíquota da contribuição social sobre o lucro de 15% para 20% a partir de 01/09/2015, 
sendo que tal alteração será válida até 31/12/2018, retornando a alíquota de 15% a partir de 01/01/2019. A provisão
para contribuição social foi constituída à alíquota de 15% até agosto/2015, e 20% a partir de setembro de 2015, 
(vide nota explicativa nº 19.9.). É constituída provisão para imposto de renda e contribuição social diferidos sobre 
diferenças temporárias e reserva de reavaliação de bens do ativo imobilizado (terrenos e edifícios), cujo montante
será transferido para impostos a pagar, no passivo circulante, quando da realização ou baixa desses ativos. Os 
impostos diferidos são reconhecidos utilizando-se o método dos passivos (ou “liability method” segundo o CPC 32)
sobre diferenças temporárias originadas entre as bases tributárias de ativos e passivos e os valores contábeis
respectivos destes ativos e passivos. As taxas utilizadas para constituição de impostos diferidos são as taxas vigen-
tes na data de preparação do balanço patrimonial. Tributos diferidos ativos são reconhecidos no limite em que seja
provável que lucros futuros tributáveis estejam disponíveis. 4. Estimativas e julgamentos contábeis: As estimati-
vas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros 
fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. i. Estimativas e 
julgamentos utilizados na avaliação de passivos de seguros: O passivo de seguros da Companhia é o componente 
onde a Administração mais utiliza estimativas e julgamentos, pois existem diversas fontes de incertezas que preci-
sam ser consideradas na estimativa dos passivos que serão liquidados. A Companhia utiliza as fontes de informa-
ção internas e externas disponíveis, tais como: sua experiência passada e indicadores que possam influenciar as
tomadas de decisões da Administração e dos atuários sobre o cálculo da melhor estimativa do valor de liquidação
de sinistros para contratos cujo evento segurado já tenha ocorrido. Consequentemente, os valores provisionados 
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6. Disponível e equivalentes de caixa 31/12/2016 31/12/2015
Bancos 4.341 10.268
Total de disponível 4.341 10.268
Em 31/12/2016 e 2015 a Companhia não detém equivalentes de caixa.

Edifi-
cações

Equipa-
mentos

Móveis,
máquinas 

e utensílios
Veí-

culos

Imobi-
lizado
 Total

Depreciação acumulada
Saldo em 31/12/2015 (1.470) (6.890) (700) (54) (9.114)
 (–) Depreciação (139) 17 (27) (12) (161)
Saldo em 31/12/2016 (1.609) (6.873) (727) (66) (9.275)
Valor contábil
Saldo em 31/12/2015 2.002 – 77 29 2.108
Saldo em 31/12/2016 1.863 – 50 17 1.930
Taxas anuais de depreciação - % 4 10 10 20
13. Ativos intangíveis e diferidos

Despesa de organização Sistemas Total
Saldo em 31/12/2015 10 49 59
(–) Amortização (10) (45) (55)
Saldo em 31/12/2016 – 4 4
Taxas anuais de amortização - % 20 20
14. Passivos financeiros: A tabela abaixo demonstra os saldos de passivos 
financeiros: 31/12/2016 31/12/2015
Obrigações a pagar 289 196
Impostos e encargos sociais a recolher (a) 2.000 2.575
Impostos e contribuições (a) 2.542 697
Fornecedores 6.472 5.791
Convênio Liberty (vide nota explicativa 20.a) 1.472 2.287
Outras contas a pagar 287 73
Total 13.062 11.619
Circulante 7.745 6.321
Não circulante 5.317 5.298
Total 13.062 11.619
Tributos diferidos (a) 596 639
Total não circulante 596 639
a) Impostos e contribuições a pagar: 31/12/2016 31/12/2015
IOF sobre prêmios de seguros 1.628 2.167
Imposto sobre serviços retido na fonte 91 89
PIS e COFINS retidos na fonte 83 127
Contribuições ao INSS e ao FGTS 60 105
Imposto de renda retido na fonte 115 87
Outros 23 –
Impostos e encargos 2.000 2.575

31/12/2016 31/12/2015
 PIS e COFINS 60 66
 Imposto de renda - Corrente 348 294
 Contribuição social - Corrente 447 –
Subtotal 795 294
 Imposto de renda - Diferido 1.006 256
 Contribuição social - Diferida 681 81
Subtotal (vide nota explicativa nº 9) 1.687 337
Impostos e contribuições 2.542 697
 Imposto de renda sobre reserva de reavaliação 331 355
 Contribuição social sobre reserva de reavaliação 265 284
Tributos diferidos (vide nota explicativa nº 9) 596 639
 - A ser recuperado até 12 meses 2.542 697
 - A ser recuperado após 12 meses 596 639
Total 3.138 1.336
15. Outros débitos de operações com seguros e resseguros a pagar

31/12/2016 31/12/2015
Prêmios a restituir 164 50
Operações com seguradoras 2 2
Operações com resseguradoras 8.798 9.482
Corretores de seguros e resseguros 13.555 16.958
Total circulante 22.519 26.492
16. Provisões técnicas - seguros

31/12/2016 31/12/2015
Provisões técnicas de 
contratos de seguros

Bruto de 
resseguro

Líquido de
 resseguro

Bruto de
 resseguro

Líquido de
resseguro

Provisão de prêmios não
  ganhos - PPNG (a) 188.444 164.797 182.630 159.865
Provisão de sinistros a 
 liquidar e despesas 
  relacionadas (a) 33.733 31.484 36.942 35.425
Provisão de sinistros 
 ocorridos mas não 
  avisados (a) 4.341 4.203 7.532 7.457
Provisão de sinistros
 ocorridos mas não sufi-
 cientemente avisados (a) 10.186 10.055 14.552 14.425
Total 236.704 210.539 241.656 217.172
a) Provisões técnicas - bruto e líquido de resseguro:

Provisão de prêmios não ganhos
31/12/2016 31/12/2015

Bruto de
resseguro

Líquido de
resseguro

Bruto de
resseguro

Líquido de
 resseguro

Automóvel 118.121 100.972 125.612 109.217
Rural 48.226 41.777 36.896 30.569
Vida 22.043 21.995 20.090 20.047
Demais ramos 54 53 32 32
Total 188.444 164.797 182.630 159.865

Provisão de sinistros a liquidar e despesas relacionadas
31/12/2016 31/12/2015

Bruto de
 resseguro

Líquido de
 resseguro

Bruto de
resseguro

Líquido de
resseguro

Automóvel 26.724 25.856 30.884 30.248
Rural 4.749 3.369 3.140 2.269
Vida 1.525 1.525 2.106 2.106
Demais ramos 735 734 812 802
Total 33.733 31.484 36.942 35.425

Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados - IBNR
31/12/2016 31/12/2015

Bruto de
 resseguro

Líquido de
resseguro

Bruto de
resseguro

Líquido de
 resseguro

Automóvel 3.154 3.123 6.629 6.629
Rural 875 768 316 242
Vida 308 308 583 582
Demais ramos 4 4 4 4
Total 4.341 4.203 7.532 7.457

Provisão de sinistros ocorridos mas não 
suficientemente avisados - IBNER

31/12/2016 31/12/2015
Bruto de  

resseguro
Líquido de 
resseguro

Bruto de 
resseguro

Líquido de 
resseguro

Automóvel 9.554 9.513 13.740 13.728
Rural 828 738 412 297
Vida (196) (196) 400 400
Total 10.186 10.055 14.552 14.425
16.1. Garantia das provisões técnicas: De acordo com as normas
vigentes, foram vinculados à SUSEP os seguintes ativos:

31/12/2016 31/12/2015
Total das provisões técnicas (a) 236.704 241.656
(–) Operações com resseguradoras 17.818 14.266
(–) Fundos e reservas retidos pelo IRB (vide nota 
explicativa nº 7) 53 53
(–) Custos de aquisição diferidos (i) 27.232 23.485
(–) Direitos creditórios (ii) 25.787 21.959
Exclusões (b) 70.890 59.763
(=) Montante a ser garantido (c) = (a-b) 165.814 181.893
Títulos de renda fixa - públicos 199.267 236.032
Garantias das provisões técnicas (d) 199.267 236.032
(–) 20% do CMR (vide nota explicativa nº 5.5) (e) 6.446 7.722
(=) Suficiência (d-c-e) 27.007 46.417
(i) Somente são oferecidos os custos de aquisição diferidos já quitados. (ii) 
Montante correspondente às parcelas a vencer dos componentes dos prê-
mios a receber e de apólices de risco a decorrer líquido de adicional de fra-
cionamento, custo de apólice, parcelas vencidas e não quitadas ou parcelas 
de prêmios cedidos em resseguro ou cosseguro. 16.2. Desenvolvimento de 
sinistros ocorridos: As tabelas abaixo apresentam a evolução acumulada
bruta e líquida de resseguros das estimativas dos sinistros judiciais e admi-
nistrativos ocorridos e seus pagamentos até totalizarem o passivo corrente:
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31/12/2016 31/12/2015

Ativos financeiros disponíveis para venda
Investimento

atualizado
Ajuste de
mercado

Valor de
mercado %

Investimento
atualizado

Ajuste de
 mercado

Valor de
 mercado % Taxa de juros

 Títulos de renda fixa
  Letras financeiras do tesouro - LFT 50.318 (23) 50.295 18,2% 44.148 (32) 44.116 18,4% Selic
  Letras do tesouro nacional - LTN 165.642 2.185 167.827 60,9% 102.604 (5.598) 97.006 40,5% Pré-fixado (TIR)
  Notas do tesouro nacional - NTN - Série B – – – 0,0% 4.532 (97) 4.435 1,9% IPCA
  Notas do tesouro nacional - NTN - Série F 53.683 737 54.420 19,7% 96.624 (4.029) 92.595 38,7% Pré-fixado (TIR)
 Títulos privados –
  Fundos de Investimento 1.227 – 1.227 0,4% 1.081 – 1.081 0,5% Pós-fixado
  CDBs 1.916 – 1.916 0,7% – – – 0,0% Pós-fixado
Fundos e reservas retidos pelo IRB
 (vide nota explicativa nº 16.1) 53 – 53 0,0% 53 – 53 0,0%

Total 272.839 2.899 275.738 100% 249.042 (9.756) 239.286 100%
Circulante 94.153 Circulante 4.488

Não circulante 181.585 Não circulante 234.798
Total 275.738 Total 239.286

O valor de mercado das quotas de fundos de investimento financeiro não 
exclusivos foi apurado com base nos valores de quotas divulgados pelos 
administradores dos fundos de investimento nos quais a Companhia aplica 
seus recursos, e dos CDBs foi apurado com base no percentual da taxa de 
mercado contratada (CDI). O valor de mercado dos demais títulos classifica-
dos como “disponíveis para venda” foi calculado com base no “Preço Unitá-
rio de Mercado” em 31/12/2016 e 2015, informado pela Associação Brasilei-
ra das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA. Durante 
o ano, não houve reclassificações entre as categorias de títulos e valores 
mobiliários. Demonstramos abaixo a movimentação das aplicações financei-
ras entre 31/12/2015 e 31/12/2016: Varia-

ção
 ajuste 

de mer-
cado

Ativos financei-
 ros disponíveis 
  para venda 31/12/15

Aplica-
ções

Res-
gates

Rendi-
mentos/

 atuali-
zações 31/12/16

 Títulos de renda fixa
  Letras financeiras 
   do tesouro - LFT 44.116 – – 6.170 9 50.295
  Letras do tesouro
   nacional - LTN 97.006 49.820 (2.999) 16.217 7.783 167.827
  Notas do tesouro
   nacional - NTN -
    Série B e F 97.030 7.594 (63.487) 8.420 4.863 54.420
 Títulos privados
  Fundos de Investimento
 - não exclusivos 1.081 – – 146 – 1.227
  CDBs – 4.700 (3.001) 217 – 1.916
 Fundos e reservas
 retidos pelo IRB 
 (vide nota expli-
  cativa nº 16.1) 53 – – – – 53
Total 239.286 62.114 (69.487) 31.170 12.655 275.738
Em 31/12/16 e 2015 não havia contratos envolvendo operações de “swap”, 
opções ou outros instrumentos financeiros derivativos na Companhia. 
8. Prêmios a receber
Ramo 31/12/2016 31/12/2015

Prazo médio 
de parcelamento

Automóvel 19.334 27.578 4 meses
Rural 20.247 21.840 1 mês
Vida 585 927 1 mês
Demais ramos 27 58 4 meses
Subtotal 40.193 50.403
(–) Redução ao valor recuperável (178) (992)
Total 40.015 49.411
Circulante 40.015 49.409
Não circulante – 2
Total 40.015 49.411
Os prêmios a receber contemplam os prêmios de emissão direta e cossegu-
ro aceito, bem como as operações de retrocessão. Para o registro na rubrica 
“Redução ao Valor Recuperável”, a Companhia avalia periodicamente os 
prêmios vencidos e constitui uma provisão, de acordo com estudo atualiza-
do semestralmente. O quadro abaixo demonstra a movimentação do saldo 
de prêmios a receber entre 31/12/2015 e 31/12/2016:
Prêmios pendentes em 31/12/2015 49.411
 (+) Prêmios emitidos líquidos (*) 164.894
 (+) Receita adicional de fracionamento 3.164
 (–) Recebimentos (178.838)
 (–) IOF líquido (504)
 (+) RVNE 1.074
 (+) Redução ao valor recuperável 814
Prêmios pendentes em 31/12/2016 40.015
(*) Foram considerados os prêmios diretos, prêmio de cosseguro aceito, 
atualização monetária e baixa de apólices incobráveis.
8.1. Composição quanto ao prazo de vencimento
Aging Vencidos A vencer 31/12/2016 31/12/2015
1 a 30 dias + RVNE 5.975 12.388 18.363 21.341
31 a 60 dias 2.043 8.139 10.182 12.847
61 a 120 dias 33 8.016 8.049 9.360
121 a 180 dias 14 2.531 2.545 3.458
181 a 365 dias 13 1.014 1.027 1.769
Acima de 365 dias 27 – 27 1.628
Subtotal 8.105 32.088 40.193 50.403
(–) Redução ao valor recuperável (178) – (178) (992)
Total 7.927 32.088 40.015 49.411
9. Créditos tributários e previdenciários: O imposto de renda e a contri-
buição social diferidos e tributos a compensar em 31/12/2016 e 2015, 
referem-se a: Ativo 31/12/2016 31/12/2015
 Tributos a compensar – 4
 Tributos retidos na fonte 33 33
 Antecipações de IRPJ e CSLL – 440
Total circulante 33 477
 Imposto de renda e contribuição social 31.112 38.283
 Redução ao valor recuperável (19.586) (28.318)
Subtotal prejuízo fiscal/base negativa (i) 11.526 9.965
 Imposto de renda 23.324 23.576
 Contribuição social 14.377 14.800
 Ganhos/perdas não realizados – 4.390
Subtotal diferenças temporárias (ii) 37.701 42.766
 PIS e Cofins sobre reservas de sinistro e IBNR 2.015 2.967
 Outros 3.406 3.414
Subtotal outros 5.421 6.381
Total não circulante 54.648 59.112
Passivo: Imposto diferido passivo: 31/12/2016 31/12/2015
 IR e CSLL sobre reservas de reavaliação 978 976
Subtotal 978 976
 Ganhos/perdas não realizados - Circular 192 1.305 –
Total 2.283 976
- A ser recuperado até 12 meses
  (vide nota explicativa nº 14.a) 1.687 337
- A ser recuperado após 12 meses 
 (vide nota explicativa nº 14.a) 596 639
i) Os créditos tributários, decorrentes de prejuízos fiscais, são anualmente 
avaliados em relação ao seu valor recuperável. Em 31/12/2016 a Compa-
nhia apresentava créditos no montante de R$ 31.112 (R$ 38.283 em 2015), 
para os quais foi constituída provisão para desvalorização no montante de 
R$ (19.586) (R$ (28.318) em 2015). As diferenças temporárias estão classi-
ficadas no ativo não circulante, sendo originadas, em sua maioria, de provi-
sões judiciais fiscais. Em razão destas ações estarem em trâmite nos tribu-
nais superiores e não existir previsão para trânsito em julgado, estimamos 
com base em ações similares que o seu prazo de realização será em até 3 
anos. ii) A partir de 01/09/2015 através da Medida Provisória nº 675/15, o 

Governo Federal elevou a alíquota da Contribuição Social de 15% para 20% 
para as empresas financeiras e seguradoras, com previsão de retorno da 
alíquota anterior em 01/01/2019. A Indiana Seguros, através de análises in-
ternas de seus créditos tributários sobre adições temporárias, verificou que 
no caso da contingência da Cofins, que discute o alargamento da base de 
cálculo instituído pela Lei nº 9718/98, que já perdura por aproximadamente 
10 anos, seria viável a manutenção da alíquota de 15%, por não haver ex-
pectativa de realização do crédito temporal nos proximos três exercícios, 
para as demais contingências está sendo utilizada a alíquota de 20%.  A 
movimentação dos impostos diferidos ativos e passivos entre 31/12/2015 e 
31/12/2016 está apresentada na tabela a seguir:
Movimentação de créditos tributá-
rios e previdenciários 31/12/15

Consti-
tuições

Realiza-
ções 31/12/16

Créditos tributários de prejuízos 
 fiscais e bases negativas da CSLL 38.283 – (7.171) 31.112
Redução ao valor recuperável sobre
 os créditos tributários de prejuízos
  fiscais e bases negativas da CSLL (28.318) – 8.732 (19.586)
Créditos tributários de 
 adições temporárias 38.376 2.421 (3.096) 37.701
Ganhos/perdas não realizados - 
 Circular 192 4.390 – (4.390) –
PIS e Cofins sobre reservas de 
 sinistro e IBNR 2.967 – (952) 2.015
Outros 3.414 – (8) 3.406
Total 59.112 2.421 (6.885) 54.648
Reserva de reavaliação 976 2 – 978
Ganhos/perdas não realizados - Circular 192 – 1.305 – 1.305
Total 976 1.307 – 2.283
A movimentação dos impostos diferidos, contabilizados diretamente no pa-
trimônio líquido em 31/12/2016 e 2015 foram: 31/12/2016 31/12/2015
IR/CS sobre reavaliação 44 (32)
IR/CS diferido Circular - 192 (5.695) 2.616
Total (5.651) 2.584
A constituição dos créditos tributários está fundamentada em estudo técnico 
que leva em consideração, dentre diversas variáveis, que destacamos, a 
reestruturação das operações ocorrida no passado bem como o plano de 
negócios da Companhia para os próximos exercícios. Esse estudo técnico 
aponta para a geração de lucros tributáveis futuros suficientes para permitir 
a realização desses créditos. O imposto de renda e contribuição social 
diferido ativo decorrente de prejuízo fiscal e base negativa serão realizados 
à medida que os prejuízos fiscais que os originaram sejam compensados 
com os lucros futuros. As diferenças temporárias são formadas, basicamen-
te, por provisões judiciais e provisão para riscos de créditos. Apresentamos 
a seguir a estimativa de realização desses créditos:
Períodos 2017 2018 2019 Total
Utilização do crédito
Prejuizos fiscais e bases negativas (3.931) (4.412) (3.183) (11.526)
Diferenças temporárias 1.930 2.101 2.206 6.237
Valor presente do crédito
Prejuizos fiscais e Bases negativas (3.573) (3.697) (2.481) (9.751)
Diferenças Temporárias 1.755 1.760 1.720 5.235
Estimamos que saldo residual de R$63.525 decorrentes de prejuízos fis-
cais, bases negativas e diferenças temporárias serão realizados entre os 
períodos de 2020 a 2026. 10. Outros ativos: 10.1. Depósitos judiciais

31/12/2016 31/12/2015
Ações tributárias (vide nota explicativa nº 17) 88.733 89.062
Sinistros judiciais (vide nota explicativa nº 17) 2.872 2.758
Ações trabalhistas (vide nota explicativa nº 17) 106 81
Total 91.711 91.901
10.2. Outros créditos 31/12/2016 31/12/2015
Bloqueios judiciais de sinistro 472 2.066
Outros 6 6
Total 478 2.072
Circulante 472 2.066
Não circulante 6 6
Total 478 2.072
10.3. Outros valores e bens 31/12/2016 31/12/2015
Salvados à venda (a) 1.166 1.241
Outros valores 79 82
Total 1.245 1.323
(a) Abaixo apresentamos os salvados à venda abertos por tempo de
registro: 1 a

30 
dias

31 a
 60 

dias

61 a
 120 
dias

121 a 
180

 dias

181 a
 365
dias

Acima 
de 365

 dias 31/12/2016 31/12/2015
Automóveis 51 330 314 117 133 206 1.151 1.228
Outros – – 15 – – – 15 13
Total 51 330 329 117 133 206 1.166 1.241
Os salvados são atualizados mensalmente com base no valor de mercado 
disponibilizado pela FIPE. 11. Custos de aquisição diferidos - DCD:  Os 
custos de comercialização são compostos por comissões de corretagem, 
agenciamento, representantes de seguros e outros custos de aquisição e
apresentam a seguinte composição: 31/12/2016 31/12/2015
Automóvel 55.000 52.468
Rural 15.302 11.660
Vida 15.239 12.964
Demais ramos 19 11
Total 85.560 77.103
Circulante 45.403 38.717
Não circulante 40.157 38.386
Total 85.560 77.103
O quadro abaixo demonstra a movimentação do custo de aquisição diferido 
entre 31/12/2015 e 31/12/2016:
Saldo em 31/12/2015 77.103
 (+) Constituições 68.772
 (–) Reversões (60.315)
Saldo em 31/12/2016 85.560
Para a Companhia, o ramo de maior representatividade na carteira é auto-
móvel e o prazo médio de diferimento é de 12 meses. A maior parte do 
custo de aquisição diferido registrado como não circulante pertence ao pro-
duto garantia estendida de automóvel, que possui, em sua maioria, uma vi-
gência de 12 meses, mas pode levar até três anos para entrar em vigência.
12. Ativo imobilizado
Custo Edifi-

cações
Equipa-
mentos

Móveis,
máquinas 

e utensílios
Veí-

culos

Imobi-
lizado
 Total

Saldo em 31/12/2015 3.472 6.890 777 83 11.222
 (–) Baixas – (17) – – (17)
Saldo em 31/12/2016 3.472 6.873 777 83 11.205

Em 31/12/2016 e 2015 a Companhia não detinha nenhum item de caixa 
classificado como “caixa restrito”, bem como itens de caixa dados como 
garantias a terceiros. 7. Ativos financeiros: A composição dos títulos clas-
sificados como disponíveis para venda, comparando seu valor de mercado 
com o seu valor de curva, está representada no quadro abaixo:
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Mês/ano Valores brutos de resseguro judiciais (em milhões de reais)
de ocorrência: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Incorrido mais IBNR (i)
Até a data-base: 30 38 49 53 62 84 93 89 93 99 101
Um ano mais tarde: 37 48 53 61 82 92 87 92 99 101
Dois anos mais tarde: 45 50 59 77 86 83 89 97 99
Três anos mais tarde: 45 56 73 79 78 84 93 97
Quatro anos mais tarde: 50 67 74 72 79 87 92
Cinco anos mais tarde: 59 66 68 73 81 86
Seis anos mais tarde: 57 62 69 74 79
Sete anos mais tarde: 53 63 69 73
Oito anos mais tarde: 54 63 69
Nove anos mais tarde: 54 63
Dez anos mais tarde: 54           
Posição em 31/12/2016 54 63 69 73 79 86 92 97 99 101 101
Pago acumulado(*):
Até a data-base: (12) (16) (24) (31) (41) (47) (53) (62) (69) (75) (82)
Um ano mais tarde: (16) (24) (31) (41) (47) (53) (62) (69) (75) (82)
Dois anos mais tarde: (22) (30) (40) (45) (51) (60) (68) (74) (81)
Três anos mais tarde: (27) (39) (44) (50) (58) (65) (73) (80)
Quatro anos mais tarde: (36) (42) (48) (55) (62) (69) (77)
Cinco anos mais tarde: (39) (46) (53) (58) (65) (73)
Seis anos mais tarde: (41) (50) (56) (61) (68)
Sete anos mais tarde: (45) (52) (58) (64)
Oito anos mais tarde: (46) (55) (60)
Nove anos mais tarde: (48) (56)
Dez anos mais tarde: (49)           
Posição em 31/12/2016 (49) (56) (60) (64) (68) (73) (77) (80) (81) (82) (82)
Diferença entre 
estimativa inicial e final (24) (25) (19) (20) (17) (2) 1 (8) (7) (2) –

Diferença % entre 
estimativa inicial e final -82% -65% -39% -38% -28% -3% 1% -9% -7% -2% 0%

Provisão de sinistros
 em 31/12/2016 (i): 5 7 8 10 11 13 15 17 18 19 20

Valores brutos de resseguro administrativos (em milhões de reais)
Mês/ano de ocorrência: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Incorrido mais IBNR (i)
Até a data-base: 1.399 1.591 1.786 1.983 2.171 2.392 2.596 2.771 2.903 2.995 3.069
Um ano mais tarde: 1.400 1.596 1.786 1.986 2.175 2.394 2.599 2.772 2.907 2.997
Dois anos mais tarde: 1.401 1.595 1.787 1.986 2.173 2.394 2.597 2.773 2.908
Três anos mais tarde: 1.402 1.596 1.786 1.984 2.173 2.392 2.597 2.774
Quatro anos mais tarde: 1.402 1.595 1.784 1.984 2.172 2.393 2.598
Cinco anos mais tarde: 1.401 1.594 1.785 1.983 2.173 2.394
Seis anos mais tarde: 1.400 1.593 1.784 1.984 2.174
Sete anos mais tarde: 1.400 1.593 1.784 1.985
Oito anos mais tarde: 1.400 1.593 1.785
Nove anos mais tarde: 1.400 1.594
Dez anos mais tarde: 1.400           
Posição em 31/12/2016 1.400 1.594 1.785 1.985 2.174 2.394 2.598 2.774 2.908 2.997 3.069
Pago acumulado(*):
Até a data-base: (1.357) (1.547) (1.734) (1.934) (2.125) (2.344) (2.546) (2.730) (2.878) (2.975) (3.051)
Um ano mais tarde: (1.392) (1.586) (1.779) (1.979) (2.168) (2.388) (2.592) (2.768) (2.902) (2.992)
Dois anos mais tarde: (1.395) (1.590) (1.781) (1.981) (2.170) (2.390) (2.594) (2.769) (2.903)
Três anos mais tarde: (1.398) (1.592) (1.783) (1.982) (2.171) (2.390) (2.594) (2.770)
Quatro anos mais tarde: (1.399) (1.593) (1.783) (1.983) (2.171) (2.391) (2.595)
Cinco anos mais tarde: (1.400) (1.593) (1.784) (1.983) (2.171) (2.391)
Seis anos mais tarde: (1.400) (1.593) (1.784) (1.983) (2.171)
Sete anos mais tarde: (1.400) (1.593) (1.784) (1.983)
Oito anos mais tarde: (1.400) (1.593) (1.784)
Nove anos mais tarde: (1.400) (1.593)
Dez anos mais tarde: (1.400)           
Posição em 31/12/2016 (1.400) (1.593) (1.784) (1.983) (2.171) (2.391) (2.595) (2.770) (2.903) (2.992) (3.051)
Diferença entre 
estimativa inicial e final (1) (3) 1 (2) (3) (1) (3) (3) (5) (2) –

Diferença % entre 
estimativa inicial e final 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Provisão de sinistros
 em 31/12/2016 (i): 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 18

Valores líquido de resseguro judiciais (em milhões de reais)
Mês/ano de ocorrência: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Incorrido mais IBNR (i)
Até a data-base: 30 38 49 53 62 84 93 89 93 99 92
Um ano mais tarde: 37 48 53 61 82 92 87 92 99 101
Dois anos mais tarde: 45 50 59 77 86 83 89 97 99
Três anos mais tarde: 45 56 73 79 78 84 93 97
Quatro anos mais tarde: 50 67 74 72 79 87 92
Cinco anos mais tarde: 59 66 68 73 81 86
Seis anos mais tarde: 57 62 69 74 79
Sete anos mais tarde: 53 63 69 73
Oito anos mais tarde: 54 63 69
Nove anos mais tarde: 54 63
Dez anos mais tarde: 54           
Posição em 31/12/2016 54 63 69 73 79 86 92 97 99 101 92
Pago acumulado(*):
Até a data-base: (12) (16) (24) (31) (41) (47) (53) (62) (69) (75) (74)
Um ano mais tarde: (16) (24) (31) (41) (47) (53) (62) (69) (75) (82)
Dois anos mais tarde: (22) (30) (40) (45) (51) (60) (68) (74) (81)
Três anos mais tarde: (27) (39) (44) (50) (58) (65) (73) (80)
Quatro anos mais tarde: (36) (42) (48) (55) (62) (69) (77)
Cinco anos mais tarde: (39) (46) (53) (58) (65) (73)
Seis anos mais tarde: (41) (50) (56) (61) (68)
Sete anos mais tarde: (45) (52) (58) (64)
Oito anos mais tarde: (46) (55) (60)
Nove anos mais tarde: (48) (56)
Dez anos mais tarde: (49)           
Posição em 31/12/2016 (49) (56) (60) (64) (68) (73) (77) (80) (81) (82) (74)
Diferença entre 
estimativa inicial e final (24) (25) (19) (20) (17) (2) 1 (8) (7) (2) –

Diferença % entre 
estimativa inicial e final -82% -65% -39% -38% -28% -3% 1% -9% -7% -2% 0%

Provisão de sinistros
 em 31/12/2016 (i): 5 7 8 10 11 13 15 17 18 19 18

Valores líquidos de resseguro administrativos (em milhões de reais)
Mês/ano de ocorrência: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Incorrido mais IBNR (i)
Até a data-base: 1.399 1.591 1.786 1.983 2.171 2.392 2.596 2.771 2.903 2.995 2.798
Um ano mais tarde: 1.400 1.596 1.786 1.986 2.175 2.394 2.599 2.772 2.907 2.997
Dois anos mais tarde: 1.401 1.595 1.787 1.986 2.173 2.394 2.597 2.773 2.908
Três anos mais tarde: 1.402 1.596 1.786 1.984 2.173 2.392 2.597 2.774
Quatro anos mais tarde: 1.402 1.595 1.784 1.984 2.172 2.393 2.598
Cinco anos mais tarde: 1.401 1.594 1.785 1.983 2.173 2.394
Seis anos mais tarde: 1.400 1.593 1.784 1.984 2.174
Sete anos mais tarde: 1.400 1.593 1.784 1.985
Oito anos mais tarde: 1.400 1.593 1.785

Valores líquidos de resseguro administrativos (em milhões de reais)
Mês/ano de ocorrência: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nove anos mais tarde: 1.400 1.594
Dez anos mais tarde: 1.400           
Posição em 31/12/2016 1.400 1.594 1.785 1.985 2.174 2.394 2.598 2.774 2.908 2.997 2.798
Pago acumulado(*):
Até a data-base: (1.357) (1.547) (1.734) (1.934) (2.125) (2.344) (2.546) (2.730) (2.878) (2.975) (2.781)
Um ano mais tarde: (1.392) (1.586) (1.779) (1.979) (2.168) (2.388) (2.592) (2.768) (2.902) (2.992)

Valores líquidos de resseguro administrativos (em milhões de reais)
Mês/ano de ocorrência: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Dois anos mais tarde: (1.395) (1.590) (1.781) (1.981) (2.170) (2.390) (2.594) (2.769) (2.903)
Três anos mais tarde: (1.398) (1.592) (1.783) (1.982) (2.171) (2.390) (2.594) (2.770)
Quatro anos mais tarde: (1.399) (1.593) (1.783) (1.983) (2.171) (2.391) (2.595)
Cinco anos mais tarde: (1.400) (1.593) (1.784) (1.983) (2.171) (2.391)
Seis anos mais tarde: (1.400) (1.593) (1.784) (1.983) (2.171)
Sete anos mais tarde: (1.400) (1.593) (1.784) (1.983)
Oito anos mais tarde: (1.400) (1.593) (1.784)
Nove anos mais tarde: (1.400) (1.593)
Dez anos mais tarde: (1.400)           
Posição em 31/12/2016 (1.400) (1.593) (1.784) (1.983) (2.171) (2.391) (2.595) (2.770) (2.903) (2.992) (2.781)
Diferença entre 
estimativa inicial e final (1) (3) 1 (2) (3) (1) (3) (3) (5) (2) –

Diferença % entre 
estimativa inicial e final 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Provisão de sinistros
 em 31/12/2016 (i): 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 17

(i) Não inclui movimentos dos sinistros dos ramos DPVAT, DPEM e SFH/SH, sinistros referentes a operações de 

Cosseguro Aceito, sinistros ocorridos há mais de 20 anos e sinistros registrados na conta transitória de sinistros a 
liquidar. Os valores apresentados são nominais e estão expressos em milhões de reais. Abaixo demonstramos a
conciliação entre os saldos apresentados nos quadros acima para a linha de provisão de sinistros e a provisão de
sinistro demonstrada na nota explicativa nº 16. 31/12/2016

Bruto de resseguro Líquido de resseguro
Provisão de sinistros judiciais 20 18
Provisão de sinistros administrativos 18 17
Provisão de sinistros em 31/12/2016 38 35
(–) IBNR (4) (4)
(+) Estimativa de salvados e ressarcidos 1 1
(–) Despesas relacionadas (1) (1)
(=) Provisão de sinistros em 31/12/2016 (vide nota explicativa nº 16) 34 31
Sempre em busca das melhores práticas, a Companhia vem constantemente analisando o comportamento de seus
sinistros e demais valores associados, testando e implementando alterações metodológicas em seu processo de
cálculo de reservas, visando a melhor estimativa de suas obrigações futuras. 16.3. Movimentação de saldos pa-
trimoniais de contratos de seguro: As tabelas a seguir apresentam a movimentação dos saldos de passivos de
contratos de seguro entre 31/12/2015 e 31/12/2016: PPNG PSL/PDR IBNR IBNER Total
Saldo em 31/12/2015 182.630 36.942 7.532 14.552 241.656
(+) Constituições decorrentes de prêmios 166.570 – – – 166.570
(–) Reversões (prêmio ganho) (160.756) – – – (160.756)
(+) Aviso de sinistros – 54.734 – – 54.734
(–) Pagamento de sinistros – (84.904) – – (84.904)
(+/–) Ajuste de estimativa/Cancelamento de sinistro – 24.148 (3.191) (4.366) 16.591
(+) Atualização monetária e juros – 2.813 – – 2.813
Saldo em 31/12/2016 188.444 33.733 4.341 10.186 236.704
17. Contingências tributárias, trabalhistas, cíveis e judiciais: A Companhia é parte envolvida em processos
judiciais, de natureza tributária, trabalhista e cível. As provisões para as perdas decorrentes desses processos são
estimadas e atualizadas pela administração, amparadas pela opinião do departamento jurídico da Companhia e de
seus consultores legais externos. Os saldos das provisões constituídas são os seguintes:

31/12/2016 31/12/2015
Quan-
tidade

Valor
reclamado

Valor 
provisionado

Quan-
tidade

Valor 
reclamado

Valor 
provisionado

Tributária (a): Perda provável 4 89.355 89.355 4 88.506 88.505
Perda possível 1 72.699 – 1 65.774 –
Subtotal 5 162.054 89.355 5 154.280 88.505
Cível (b): Perda provável 101 4.820 1.774 87 3.561 1.498
Perda remota 201 36.802 – 39 23.461 –
Subtotal 302 41.622 1.774 126 27.022 1.498
Trabalhista (c): Perda provável 9 1.224 904 8 1.030 884
Perda remota 3 260 – 5 429 –
Subtotal 12 1.484 904 13 1.459 884
Total 319 205.160 92.033 144 182.761 90.887
Sinistro judicial (d): Perda provável 64 8.838 3.182 83 8.966 3.313
Perda possível 331 30.142 13.897 391 38.912 14.230
Perda remota 187 15.479 538 190 17.258 201
Total 582 54.459 17.617 664 65.136 17.744
(a) Contingências tributárias: A Companhia contesta judicialmente a exigibilidade de certos tributos e contribuições. 
Até a obtenção de sentença final favorável, os processos que se encontram na esfera judicial são provisionados na 
forma da legislação que instituiu a exigibilidade, levando em consideração o conceito de obrigação legal. 
As principais discussões são: • A Companhia possui provisão para o processo judicial da cobrança de IPVA pela
Fazenda do Estado de São Paulo sobre a transferência de propriedade de veículos salvados, no montante de
R$ 1.579, (R$ 5.208 em 2015). •  A Companhia contesta a cobrança de ISS - Imposto sobre Serviços retido na fonte 
pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, no valor de R$ 491, (R$ 446 em 2015). • A Companhia discute a
constitucionalidade da Lei nº 9.718/98 e obteve, perante o Tribunal Regional Federal da 3ª região, em fevereiro de
2006, liminar para depositar em juízo o valor relativo à COFINS, cujos valores não recolhidos estão provisionados 
na rubrica “Provisões Judiciais” no montante de R$ 85.651, (R$ 81.218 em 31/12/2015) e depositados em juízo no
montante de R$ 85.587, (R$ 81.116 em 31/12/2015). Para este processo, a Companhia obteve trânsito em julgado
favorável em 2012 para o não recolhimento da COFINS sobre receitas financeiras e demais, porém, mantém os 
valores provisionados contabilmente pelo total das Receitas, pois existem recursos extraordinários e especial
interpostos, pendentes de julgamento. • Companhia constituiu provisão e depósito judicial no montante de 
R$ 1.634, (R$ 1.634 em 31/12/2015), em função de perda na discussão de auto de infração na esfera administrativa,
relacionado à dedução das despesas financeiras e adição de outras receitas operacionais na base de cálculo do 
PIS, correspondente ao período de março a dezembro de 1998 e no exercício de 2002. • Em novembro de 2014, a 
Companhia foi autuada pela Secretaria da Receita Federal, no montante de R$ 59.114. Em 31/12/2016 o montante 
atualizado é de R$ 72.699. A questão tratada no presente auto de infração diz respeito à invalidade da amortização,
para fins tributários, do ágio oriundo da compra Liberty International Brasil Ltda. da empresa Indiana Seguros S.A.
ocorrida em 2008, de acordo ao previsto na legislação em vigor à época. A Administração, consubstanciada na 
opinião de seus assessores legais externos, avalia a probabilidade de perda desta causa na esfera judicial como
possível, e portanto, não constituiu qualquer provisão para eventuais decisões desfavoráveis. (b) Contingências 
cíveis: As ações cíveis impetradas por segurados são relacionadas, em sua maioria, a reclamação por danos
morais oriundas de sinistros que estão sob discussão judicial, ou que foram negados pela Companhia, ou ainda a 
discussão pelo pagamento de eventos não cobertos nos contratos de seguro. A administração, com base na opinião 
de seus consultores jurídicos, considera que os valores provisionados são suficientes para cobrir eventuais perdas 
decorrentes de decisões jurídicas, no montante de R$ 1.774, (R$ 1.498 em 2015). (c) Contingências trabalhistas:
A Companhia é parte em diversas ações de natureza trabalhista e os pedidos mais frequentes referem-se a vínculo
empregatício, horas extras, verbas rescisórias e equiparação salarial. São realizados acompanhamentos periódicos 
para cada ação e a administração, com base na opinião de seus consultores jurídicos, considera que os valores 
provisionados são suficientes para cobrir eventuais perdas decorrentes de decisões judiciais, no montante de 
R$ 904, (R$ 884 em 2015). (d) Contingências relacionadas a sinistros: Na provisão de sinistros a liquidar, no valor
de R$ 33.733, (R$ 36.942 em 2015), vide nota explicativa nº 16, foram registrados os sinistros em discussão
judicial, no montante de R$ 17.617, (R$ 17.744 em 31/12/2015). Esses sinistros foram provisionados com base nos 
valores estimados pelos consultores legais e pelo departamento jurídico da Companhia, com base na experiência
histórica das áreas técnicas para cada ramo de seguro. A movimentação das contingências passivas foram:

Contingências
Tributária Cível Trabalhista Judicial

Saldo inicial em 31/12/2015 88.505 1.498 884 17.744
(–) Total pago no exercício (a) – (789) – (6.380)
Total provisionado até o fechamento do exercício 
 anterior para as ações pagas no exercício – 275 – 4.354
Quantidade de ações pagas no exercício – 50 1 202
(+) Novas constituições no exercício (b) – 670 – 4.302
Quantidade de ações referentes a novas constituições no exercício – 63 – 243
(–) Baixa da provisão por êxito (c) – (319) – –
(+/–) Alteração da provisão por alteração de 
 estimativas ou probabilidades (d) 804 534 (61) (821)
(+) Alteração da provisão por atualização monetária e juros (e) 46 180 81 2.772
Saldo final em 31/12/2016 (a + b + c + d + e) 89.355 1.774 904 17.617
Quantidade de processos com probabilidade de perda provável 4 101 9 64
Depósitos judiciais em 31/12/2015 (vide nota explicativa nº 10.1.) 89.062 – 81 2.758
Depósitos judiciais em 31/12/2016 (vide nota explicativa nº 10.1.) 88.733 – 106 2.872
18. Capital social e reservas: (a) Capital social: O capital social totalmente subscrito e integralizado é de
R$ 111.199, (R$ 111.199 em 2015) e está representado por 21.005.664 ações nominativas e sem valor nominal 
(21.005.664 ações em 2015), sendo: • 14.130.664 (14.130.664 em 2015) ações ordinárias; • 6.875.000 (6.875.000 
em 2015) ações preferenciais. (b) Reserva de reavaliação: Refere-se à reavaliação dos imóveis, líquidos dos efeitos
tributários e das realizações mensais da reserva que serão mantidas até a sua efetiva realização. Em 31/12/2016, 
o saldo de reavaliação de imóveis totalizou R$ 719, (R$ 773 em 2015). (c) Dividendos: O estatuto social da Compa-
nhia prevê a distribuição de um dividendo mínimo anual de 25% sobre o lucro líquido ajustado nos termos da Lei
das Sociedades por Ações. Os membros da Diretoria aprovaram em ata de Reunião de Diretoria a proposta de não
haver provisão e distribuição de dividendos aos acionistas relativos ao exercício findo em 31/12/2016. (d) Reserva 
de lucros: Constituída por até 100% do lucro líquido remanescente após as deduções legais e a constituição da
reserva legal, efetuada ao final de cada exercício social, até atingir o limite de 95% do capital social, estando sujei-
ta a deliberação em Assembleia Geral. Em 31/12/2016, a Companhia possui saldo de reserva de lucros no montan-
te de R$ 104.538 (R$ 81.034 em 2015), sendo reserva estatutária R$ 98.528 (R$ 76.197 em 2015), e reserva legal
R$ 6.010 (R$ 4.837 em 2015). (e) Resultado por ação: O lucro líquido por ação da Companhia, em 31/12/2016 e 
2015 é calculado pela divisão da quantidade de ações nominativas e sem valor nominal. O cálculo do lucro líquido 
por ação é demonstrado na tabela apresentada a seguir: 31/12/2016 31/12/2015
Lucro líquido do exercício 23.450 20.554
Quantidade de ações 21.005.664 21.005.664
Lucro líquido por ação (em reais) 1,12 0,98
19. Detalhamento de contas da demonstração de resultado: 19.1. Prêmios de seguros auferidos: Os prêmios 
auferidos compreendem os prêmios de seguros emitidos, líquidos de cancelamentos e restituições. Os valores dos
principais grupos de ramos de seguro estão assim compostos:

31/12/2016 31/12/2015
Prêmios emitidos líquidos de cosseguro (a) Prêmios emitidos líquidos de cosseguro (a)

Automóvel 97.635 133.189
Rural 53.197 44.730
Vida 15.659 13.484
Demais ramos 79 39
Total 166.570 191.442
(a) Os prêmios emitidos líquidos de cosseguro por região geográfica estão assim compostos:

Região geográfica

Bruto de resseguro em 31/12/2016 31/12/2015
Auto-
móvel % Rural % Vida %

Demais
ramos % Total % Total %

Centro-Oeste 9.080 9% 19.010 36% 1.586 10% 16 20% 29.692 18% 28.167 15%
Nordeste 18.483 19% 901 2% 1.794 11% 4 5% 21.182 13% 32.538 17%
Norte 9.117 9% 1.127 2% 297 2% 2 3% 10.543 6% 13.742 7%
Sudeste 40.690 42% 9.724 18% 6.582 42% 11 14% 57.007 34% 68.364 36%
Sul 20.265 21% 22.435 42% 5.400 34% 46 58% 48.146 29% 48.631 25%
Total 97.635 100% 53.197 100% 15.659 100% 79 100% 166.570 100% 191.442 100%
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Região geográfica

Líquido de resseguro em 31/12/2016 31/12/2015
Auto-
móvel % Rural % Vida %

Demais 
ramos % Total % Total %

Centro-Oeste 8.071 9% 18.483 39% 1.586 10% 16 20% 28.156 18% 25.925 15%
Nordeste 17.362 19% 885 2% 1.794 11% 4 5% 20.045 13% 30.967 18%
Norte 8.529 9% 1.082 2% 297 2% 2 3% 9.910 6% 12.710 7%
Sudeste 38.271 42% 6.745 14% 6.546 42% 11 14% 51.573 33% 61.441 35%
Sul 19.062 21% 20.591 43% 5.400 35% 46 58% 45.099 29% 44.928 26%
Total 91.295 100% 47.786 100% 15.623 100% 79 100% 154.783 100% 175.971 100%
19.2. Variações das provisões técnicas: As despesas com provisões técnicas apresentaram a seguinte variação 
no exercício:

31/12/2016 31/12/2015
Bruto de

resseguro
Líquido de
resseguro

Bruto de
 resseguro

Líquido de 
resseguro

Provisão de prêmios não ganhos (5.814) (4.932) 2.478 9.470
Total da variação das provisões técnicas (5.814) (4.932) 2.478 9.470
19.3. Sinistros retidos: Os sinistros retidos compreendem as indenizações avisadas e a tabela a seguir apresenta os 
sinistros retidos brutos e líquidos de recuperação de resseguro. Os valores dos principais grupos de ramos de seguro 
estão assim compostos:  Bruto de resseguro Líquido de resseguro

Sinistro retido Sinistralidade Sinistro retido Sinistralidade
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Automóvel 46.672 73.108 44% 48% 43.539 71.492 44% 49%
Rural 22.023 13.600 53% 48% 17.369 10.888 47% 49%
Vida 532 1.454 4% 11% 533 1.454 4% 11%
Demais ramos (58) (288) -101% -1158% (50) (149) -88% -686%
Total 69.169 87.874 43% 45% 61.391 83.685 41% 46%
19.4. Amortização de despesa de comercialização diferida - DCD: Abaixo demonstramos a abertura da despe-
sa de amortização diferida de contratos de seguro: 

Índice de comissionamento
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Automóvel 35.922 49.105 34% 32%
Rural 15.271 10.196 36% 36%
Vida 9.103 7.711 66% 60%
Demais ramos 19 7 33% 29%
Total 60.315 67.019 38% 35%
19.5. Outras receitas e despesas operacionais 31/12/2016 31/12/2015
Provisão para risco de créditos 1.324 (433)
Despesas com operação de seguros (1.377) (1.965)
Despesas com rastreador (210) (463)
Provisões cíveis (327) (506)
Total de outras despesas operacionais (590) (3.367)
19.6. Resultado com resseguro 31/12/2016 31/12/2015
Receita com resseguro 7.778 4.190
 Indenizações de sinistros 7.599 4.035
 Despesa com sinistros 116 84
 Variação da provisão de sinistros ocorridos mas não avisados 63 71
Despesa com resseguro (10.905) (7.611)
 Prêmios de resseguros (12.784) (16.784)
 Variação da provisão de prêmios não ganhos 1.156 8.715
 Comissões sobre prêmio de resseguro 997 1.313
 Variação despesa de comercialização diferida (274) (855)
Outros resultados com resseguro (62) –
Total de resultado com resseguro (3.189) (3.421)
19.7. Despesas operacionais: 19.7.1. Despesas administrativas 31/12/2016 31/12/2015
Despesa convênio com Liberty (vide nota explicativa nº 20.a) (18.467) (22.463)
Despesas com pessoal (26) (442)
Localização e funcionamento (1.038) (1.578)

31/12/2016 31/12/2015
Serviços de terceiros (2.005) (1.674)
Depreciação/amortização (216) (293)
Publicidade e propaganda (173) (668)
Outras (630) (606)
Total (22.555) (27.724)

19.7.2. Despesas com tributos 31/12/2016 31/12/2015
PIS (853) (944)
COFINS (5.251) (5.813)
Taxa de fiscalização (1.656) (1.311)
IPVA de salvados 3.098 (2.726)
Outras (327) (278)
Total (4.989) (11.072)
19.8. Resultado financeiro 31/12/2016 31/12/2015
Receitas financeiras 34.907 35.213
 Rendimentos títulos da dívida pública 30.807 28.398
 Rendimentos CDB 217 137
 Rendimentos fundos de investimentos - não exclusivos 146 124
 Receitas com operação de seguros 3.324 5.529
 Outras receitas financeiras 413 1.025
Despesas financeiras (2.885) (5.343)
 Despesas com operação de seguros (3.212) (2.782)
 Atualização monetária 479 (2.323)
 Outras despesas financeiras (152) (238)
Total de resultado financeiro 32.022 29.870
19.9. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social calculados com base
nas alíquotas oficiais, estão reconciliados para os valores reconhecidos nas demonstrações do resultado, como 
segue: IRPJ CSLL
Resultado antes da provisão do imposto de renda, 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
 da contribuição social e após participações 32.547 23.564 32.547 23.564
 IRRF à alíquota de 25% e CSLL à alíquota de 15% 
  em 2015 e 20% em 2016 (8.113) (5.867) (6.509) (3.789)
 Diferenças temporárias 252 (2.031) 201 (1.385)
 Diferenças permanentes (58) (41) (46) (30)
 Deduções incentivadas – 100 – –
 Utilização de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL 2.383 2.389 1.906 1.561
Despesa efetiva de imposto de renda e contribuição social (5.536) (5.450) (4.448) (3.643)
 Ajuste provisão de perda IR/CSLL 3.472 3.059 5.261 (1.343)
 (Realização)/Constituição de créditos tributários (2.635) (358) (5.211) 4.725
Despesa de imposto de renda e contribuição social (4.699) (2.749) (4.398) (261)
 Alíquotas efetivas (%) -14% -12% -14% -1%
20. Transações com partes relacionadas: A administração identificou como partes relacionadas à Companhia, as
seguintes empresas do grupo: Liberty Seguros S.A., Liberty Mutual Insurance Co. e Liberty Syndicates, além de 
seus administradores e demais membros do pessoal-chave da administração e seus familiares, conforme defini-
ções contidas no Pronunciamento Técnico CPC 05. (a) Os saldos a receber, a pagar, as receitas e despesas por 
transações com partes relacionadas estão demonstrados a seguir:

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Ativo Passivo Ativo Passivo Receita/(despesa) Receita/(despesa)

Liberty Seguros S.A. (i) – 1.472 – 2.287 (18.467) (22.463)
Liberty Mutual Insurance Co. (ii) – 31 – 25 (349) (358)
 Transações de resseguro:
Liberty Mutual Insurance Co. (iii) 1 22 1 22 – 5
Liberty Syndicates (iii) 170 300 473 487 247 (489)
Total 171 1.825 474 2.821 (18.569) (23.305)
i) Corresponde, basicamente, ao rateio de despesas entre a Liberty Seguros S.A. e a Indiana Seguros S.A..
ii) Empresas do grupo, subsidiárias do grupo Liberty International, referem-se à transações de despesas
administrativas. iii) Empresas do grupo, subsidiárias do grupo Liberty International, referem-se à transações de 
resseguro. A Companhia não detém saldo com pessoal-chave. (b) Remuneração do pessoal-chave da administração: 
É estabelecida anualmente, pelos acionistas, em Assembleia Geral Ordinária o montante global anual da
remuneração dos membros da Diretoria, a ser distribuída entre estes conforme deliberado em Reunião de Diretoria,
observada a legislação vigente. Não há remuneração a pagar em 31/12/2016. (c) Outras informações: Conforme 
legislação em vigor, sociedades seguradoras não podem conceder empréstimos ou adiantamentos para: • Diretores
e membros dos conselhos consultivos ou administrativo, fiscais e semelhantes, bem como seus cônjuges e
respectivos parentes até o 2º grau; • Pessoas físicas ou jurídicas que participem de seu capital, com mais de 10%;
• Pessoas jurídicas de cujo capital participem com mais de 10% da própria Companhia, quaisquer diretores ou
administradores da própria Companhia, bem como seus cônjuges e respectivos parentes até o 2º grau. Dessa 
forma, não são efetuados pela Companhia empréstimos ou adiantamentos a qualquer subsidiária, membros do 
Conselho de Administração ou da Diretoria e seus familiares. 21. Eventos subsequentes: 21.1. Circular SUSEP 
nº 544/2016: A SUSEP publicou em 27/12/2016 a Circular nº 544/2016 que entra em vigor a partir de 1º/01/2017, 
a qual dispõe sobre alterações das normas contábeis a serem observadas pelas sociedades supervisionadas, não
havendo impactos significativos na Companhia pela adoção desta Circular.

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Diretores e Acionistas da Indiana Seguros S.A. São  Paulo - SP.  Opinião: 
Examinamos as demonstrações financeiras da Indiana Seguros S.A. (“Se-
guradora”), 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 fin-
do naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas,  incluindo 
o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião, as demons-
trações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Indiana Segu-
ros S.A. em 31 de dezembro de 2016, o  desempenho de suas  operações e os 
seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisiona-
das pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Base para  opinião: 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos indepen-
dentes em relação à Seguradora, de acordo com os princípios éticos rele-
vantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de  Contabilidade, e cumpri-
mos 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 financeiras e o relatório do auditor. A administração 
da Seguradora é responsável por essas outras informações que compreen-
dem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações 
financeiras 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 financeiras, nossa responsabilidade é a 
de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo,  considerar se esse relató-
rio está, de forma relevante, inconsistente com as  demonstrações financei-
ras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho rea-
lizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administra-
ção, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a  relatar a 
este respeito. Responsabilidades da Administração e da governança 
sobre as demonstrações financeiras: A  Administração da Seguradora é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstra-
ções financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP e pelos controles internos que ela determinou como ne-
cessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Seguradora continuar  operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Seguradora 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Seguradora são aqueles com responsabilidade pela supervisão do proces-
so de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades dos 
auditores independentes pela auditoria das demonstrações financei-
ras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções financeiras, 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 decor-
rentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razo-
ável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-
mento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações financeiras, 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 suficien-
te 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, falsifi-
cação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendi-
mento 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
Seguradora. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evi-
dências 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 Seguradora. Se concluirmos
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Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria

Em atendimento à Resolução CNSP 321/2015 e conforme o CPA 002 do 
Instituto Brasileiro de Atuária em 31/12/2016. Referente à: Indiana Seguros 
S.A. Emito por: EY Serviços Atuariais SS. Aos Diretores e Acionistas 
INDIANA SEGUROS S.A. São Paulo - SP. CNPJ: 61.100.145/0001-59. Exa-
minamos as provisões técnicas e os ativos de resseguro registrados nas 
demonstrações financeiras bem como os demonstrativos do capital mínimo, 
dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, 
da solvência e dos limites de retenção da INDIANA Seguros S.A. (“Socieda-
de”), em 31 de dezembro de 2016, elaborados sob a responsabilidade de 
sua Administração, em conformidade com os princípios atuariais divulgados 
pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da Superintendên-
cia de Seguros Privados - SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Pri-
vados - CNSP.  Responsabilidade da Administração: A Administração da 
Sociedade é responsável pelas provisões técnicas, pelos ativos de ressegu-
ro registrados nas demonstrações financeiras e pelos demonstrativos do 
capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das pro-
visões técnicas, da solvência e dos limites de retenção elaborados de acor-
do 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 fun-
cionalidades dos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos atuários au-
ditores independentes: Nossa responsabilidade é a de expressar uma 
opinião estritamente sobre os itens relacionados no primeiro 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 adequadas. Esses princí-
pios requerem que a auditoria atuarial seja planejada e executada com o 
objetivo de obter segurança razoável de que os respectivos itens auditados 
estão livres de distorção relevante. Em particular quanto ao aspecto de sol-
vência 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 relacionados, segundo norma-
tivos e princípios supracitados, bem como ao atendimento pela Sociedade 
auditada dos requerimentos de capital conforme limites mínimos estipula-
dos pelas normas vigentes da Superintendência de Seguros Privados - SU-
SEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, e não se refere 
à qualidade e à valoração da cobertura financeira tanto das provisões técni-
cas, líquidas de ativos redutores, como dos requisitos regulatórios de capi-
tal. Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos seleciona-
dos para obtenção de evidência a respeito dos valores das provisões 
técnicas e dos ativos de resseguro registrados nas demonstrações financei-
ras e dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da neces-
sidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de 
retenção. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do atu-
ário, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante independente-
mente se causada por fraude ou erro. Nessas avaliações de risco, o atuário 
considera os controles internos relevantes para planejar procedimentos de 
auditoria atuarial que são apropriados às circunstâncias, mas não para fins 
de expressar uma opinião 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 provisões técnicas e os ativos de resseguro registrados nas de-
monstrações 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 Sociedade em 31 de dezembro de 2016 foram 
elaborados, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as normas e
orientações emitidas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, 
pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP e pelo Instituto Brasi-
leiro de Atuária - IBA. Outros Assuntos: No contexto de nossas responsa-
bilidades acima descritas, considerando a avaliação de riscos de distorção
relevante nos itens integrantes do escopo definido no primeiro  parágrafo, tam-
bém aplicamos procedimentos selecionados sobre as bases de dados forne-
cidas pela Sociedade e utilizadas em nossa auditoria atuarial, com base em 
testes sobre amostras. Consideramos que os dados selecionados em nos-
sos 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 amos-
tras, observamos que, no âmbito das referidas amostras, existe correspon-
dência dos dados que serviram de base para apuração dos itens integrantes 
do escopo definido no primeiro parágrafo com aqueles encaminhados à 
SUSEP por meio dos respectivos Quadros Estatísticos, para o exercício fin-
do em 31 de dezembro de 2016, em seus aspectos mais relevantes. 

São Paulo, 20 de fevereiro de 2017
EY Serviços Atuariais SS
CNPJ 03.801.998/0001-11 Ricardo Pacheco
CIBA 57 MIBA 2.679

O Comitê de Auditoria da Indiana Seguros S.A. funciona de forma aderente 
às disposições da Resolução 312/14 do Conselho Nacional de Seguros Pri-
vados, e ao seu Regulamento Interno aprovado pela Administração. Um dos 
integrantes do Comitê de Auditoria veio a óbito e por esse motivo, de forma 
transitória, o relatório está assinado por dois integrantes. O objetivo principal 
do Comitê é fornecer suporte independente à Administração, quanto à sua 
avaliação do ambiente de controles internos voltados à transparência e inte-
gridade das demonstrações financeiras, e ao cumprimento de leis e regula-
mentos, com foco nas atividades: • De manutenção dos registros contábeis, 
da adoção das práticas contábeis estabelecidas pelos reguladores, e de 
preparação e elaboração das demonstrações financeiras; • Da Auditoria Ex-
terna, avaliando escopo e desempenho dos trabalhos na área contábil volta-
dos ao parecer sobre as demonstrações financeiras, que incluem as revi-
sões dos controles internos, das práticas contábeis adotadas, dos trabalhos 

nas áreas de impostos e TI para o mesmo fim, e ainda trabalhos destinados 
a verificar o cumprimento de disposições regulatórias, considerando a habi-
litação e independência da Companhia e seus membros; • Da Auditoria In-
terna, avaliando a efetividade, grau de abrangência e resultados dos traba-
lhos, posicionamento na estrutura e independência, considerando também 
os trabalhos realizados pela Auditoria Interna da Matriz (“Corporate Internal 
Auditors”) e; • Dos processos, sistemas e controles implementados (incluin-
do a Ouvidoria) visando o cumprimento de dispositivos legais e normativos 
e os regulamentos e códigos internos. As análises do Comitê desenvolve-
ram-se com base nas informações e documentos recebidos dessas e de 
outras áreas da Companhia, em reuniões com seus titulares, em reuniões 
próprias do Comitê, e em reuniões com o Diretor-Presidente, a quem foram 
oferecidos os comentários pertinentes. Essas análises e conclusões estão 
registradas em atas das reuniões. Em resultado, o Comitê não tomou 

 conhecimento de qualquer evento significativo ou denúncia de descumpri-
mento de normas, ausências de controles, ato ou omissão da Administra-
ção, indicativas de fraudes, falhas ou erros que possam colocar em risco a 
continuidade da Companhia ou a fidedignidade das demonstrações finan-
ceiras. O Comitê de Auditoria revisou previamente à sua publicação, as de-
monstrações financeiras e notas explicativas da data base de 31 de dezem-
bro de 2016, com a área de Contabilidade e com os Auditores Independentes, 
obtendo explicações pertinentes e concluindo, consideradas as suas res-
ponsabilidades e as limitações de escopo e alcance de sua atuação, que 
tais documentos estão adequados, foram produzidos de acordo com as 
normas aplicáveis e refletem nos aspectos relevantes a situação patrimonial 
e financeira da Companhia. 

São Paulo, 20 de fevereiro de 2017.
Daniel Dominguez Massola Renato Skaf dos Santos
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rec:8125984

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SORVETES FRUTIQUELLO LTDA., torna público 
que requereu na CETESB a Renovação de Licença Prévia e Instalação/ Ampliação 
para FABRICAÇÃO DE SORVETES, sito à Rua Orázio Stanco, 292, Polo Industrial 
Franco da Rocha/SP.

rec:8125985

FLAVIA FRUGOLI RAMOS ME, torna público que requereu na CETESB de forma 
concomitante a Licença Prévia e a Licença de instalação para Serviços de limpeza 
fossas sépticos a ser desenvolvida na empresa FLAVIA FRUGOLI RAMOS – ME, 
sito à Alameda Roque da Costa Barreto,161 – Cidade Jardim Caraguatatuba/SP.

rec:8125986

NRFMS ME, torna público que requereu na CETESB de forma concomitante a Li-
cença Prévia e a Licença de Instalação para "Fabricação de Gelo Comum", sito à 
Estrada Municipal José Rodrigues Ferreira, Km 1,5 Piquete/SP.

rec:8125987

A ETIQUETAS E COLANTES NN LTDA., torna público que solicitou junto a Secreta-
ria Municipal do Meio Ambiente, através do processo n°. 02 2011 033332-9, a Reno-
vação da Licença de Operação (CETESB) para a atividade de “Indústria e Comér-
cio de Etiquetas, colantes, bobinas para máquinas calculadoras, com prestação de 
serviços de rebobinamento e empacotamento” , sito à Avenida Portugal n. 2216, B. 
Santa Cruz, Ribeirão Preto /SP.

rec:8125988

CITRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA., torna 
público que requereu junto a CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 
5006868, válida até 03/03/2017, para Graxas lubrificantes, fabricação de , sito à 
AVENIDA CAETANO SORAGGI, 490, DIST. INDUSTRIAL, Capivari/SP.

rec:8125989

CITRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA., torna 
público que requereu junto a CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 
5007653, válida até 03/03/2017, para Graxas lubrificantes, fabricação de, sito à AVE-
NIDA CAETANO SORAGGI, 490, DIST. INDUSTRIAL, CAPIVARI/SP.

rec:8126113

MAF INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA EPP, torna público que requereu na CE-
TESB a Renovação de Licença de Operação para fabricação e comércio de peças 
especiais para indústria em geral, prestação de serviços de remoção de máquinas 
e equipamentos, montagens e instalações industriais, sito à Rua Diadema, 326, Jd. 
Leocádia Sorocaba/SP.

rec:8126114

ALGO MÓVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP, torna público que Requereu Junto da 
Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente e não mais pela CETESB, a Licença 
Prévia, Instalação e de Operação para atividade de fabricação de móveis de madei-
ra, sito à Rua Quinta de Santa Luzia, 76 - Vl. Babi São Paulo/SP.

rec:8126115

LINCE TÊXTIL LTDA- EPP, torna público que Requereu Junto da Secretaria Munici-
pal do Verde e Meio Ambiente e não mais pela CETESB, a Renovação da Licença 
de Operação para atividade de fabricação de tecido acabados, , sito à Rua dos Pa-
triotas, 897 - Ipiranga - São Paulo/SP.

NovaAgri Infra-Estrutura de Armaze-
nagem e Escoamento Agrícola S.A.

CNPJ/MF nº 09.077.252/0001-93 - NIRE nº 35.300.346.041
Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Local, Dia e Hora: Na sede em São Paulo/SP, às 10:00hs do dia 16/03/
2016. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presiden-
te - Motoya Hayata; Secretário - Marcus Vinicius Menoita Nogueira. De-
liberações: Alterar o endereço da sociedade da Rua Fidêncio Ramos,
213, 3º andar, conjunto 31, Vila Olímpia, CEP 04551-010, São Paulo/SP,
para a Alameda Vicente Pinzon,  51, 5° andar, conjuntos 501 e 502, Vila
Olímpia, CEP 04547-130, São Paulo/SP, passando o artigo 2º do Estatuto
Social a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2º - A Companhia tem
sua sede na cidade de São Paulo/SP, na Alameda Vicente Pinzon, 51, 5°
andar, conjuntos 501 e 502, Vila Olímpia, CEP 04547-130”. Encer-
ramento: Formalidades legais registradas na JUCESP nº 267.733/
16-1 em 17/06/16. Flávia R Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Smiles S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 15.912.764/0001-20 - NIRE 35.300.439.490
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Conforme deliberado pelo Conselho de Administração, ficam os senho-
res acionistas da Smiles S.A. (“Companhia”) convocados para se reunir 
em AGOE da Companhia, que será realizada em sua sede, em Barueri/
SP, na Alameda Rio Negro, 585, 2º andar, Bloco B, Alphaville, com início 
às 9h do dia 17/03/17, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em 
AGO: (i) a apreciação das contas dos administradores, exame, discussão
e votação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administra-
ção e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício 
social findo em 31/12/16; (ii) a deliberação sobre a proposta de destina-
ção dos resultados do exercício social findo em 31/12/16 e distribuição de 
dividendos; (iii) a fixação do limite do valor da remuneração global anual 
dos administradores da Companhia; (iv) a fixação do número de membros 
do Conselho de Administração para o próximo mandato; e (v) a eleição 
dos membros do Conselho de Administração. Em AGE: deliberação so-
bre a alteração do caput do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia a 
fim de refletir o aumento do capital social da Companhia dentro do capital 
autorizado aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada 
em 15/02/17. Nos termos do Artigo 126 da Lei nº 6.404/76, os acionistas 
deverão exibir documentos de identidade/documentos societários e com-
provante de depósito das ações da Companhia emitido pela instituição 
financeira depositária ou pela entidade de custódia das ações para com-
provar a qualidade de acionista e participar da referida Assembleia Geral, 
e poderão ser representados por mandatários, observadas as restrições 
legais, devendo, neste caso, ser apresentado também o instrumento de 
mandato. Para efeitos do que dispõe o artigo 141 da Lei nº 6.404/76, a 
Instrução CVM nº 282/98 e o artigo 4º da Instrução CVM nº 481/09, o per-
centual mínimo do capital votante para a solicitação de adoção do proces-
so de voto múltiplo é de 5%. Encontram-se à disposição dos acionistas, 
na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores 
(http://ri.smiles.com.br), bem como no site da CVM (www.cvm.gov.br) e 
da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), cópias dos documen-
tos a serem discutidos na Assembleia Geral, incluindo aqueles exigidos 
pela Instrução CVM nº 481/09. Barueri, 20/02/17. Smiles S.A. - Cons-
tantino de Oliveira Junior - Presidente do Conselho de Administração.

BTGI SANTA TEREZINHA 
HOLDING S.A.

CNPJ/MF nº: 18.828.425/0001-59 - NIRE: 35300456467
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 

REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2016
(Lavrada sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º da 
Lei nº 6.404/76). Data, Hora e Local: Aos 30/06/2016, às 10h, na sede 
social da BTGI Santa Terezinha Holding S.A., na Rua da Consolação, 
nº 2825, conjunto 21, Bairro Cerqueira César, São Paulo-SP 
(“Companhia”). Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades 
de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76 (“Lei 
das S/A”), tendo em vista a presença das acionistas representando 
a totalidade do capital social da Companhia. Composição da Mesa: 
Presidente: Sra. Fernanda Ortiz Silva; Secretário: Sr. Felipe Nutti 
Giannattasio. Deliberações: Foram aprovadas, por unanimidade de 
votos, as seguintes deliberações: 1. Aprovar o aumento de capital social 
na Companhia, dos atuais R$ 17.284.820,00 para R$ 17.683.623,78, 
mediante a emissão de 399.999 novas ações, divididas da seguinte 
forma: (i) 200.000 ações preferenciais classe A; (ii) 199.999 ações 
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, a um preço 
total de emissão de R$ 4.000.000,00, calculado com base no inciso 
II do parágrafo primeiro do artigo 170 da Lei das S/A, dos quais R$ 
398.803,78 são destinados à conta de capital social da Companhia e 
R$ 3.601.195,22 serão destinados à conta de reserva de capital da 
Companhia, na forma do artigo 182, § 1º, alínea “a”, da Lei das S/A. 1.1 
As ações ora emitidas serão totalmente subscritas e serão integralizadas 
em até 180, em moeda corrente nacional, na seguinte proporção: (i) 84 
ações preferenciais classe A e 100.199 ações ordinárias pelo acionista 
BTGI Investimentos Florestais S.A.; (ii) 79.857 ações preferenciais 
classe A e 39.865 ações ordinárias pelo acionista BTG Pactual 
Timberland Fund I – Fundo de Investimento em Participações; (iii) 
120.059 ações preferenciais classe A e 59.935 ações ordinárias pelo 
acionista Florestas Verdes LLC, em conformidade com os boletins de 
subscrição de ações anexos à presente. 4.2 Tendo em vista o aumento 
do capital social da Companhia ora aprovado, o artigo 4º do Estatuto 
Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 
4º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e parcialmente 
integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 17.683.623,78, 
dividido da seguinte forma: (i) 8.869.710 ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal; (ii) 8.869.204 ações preferenciais Classe A; (iii) 
1 ação preferencial Classe B.” Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar e ninguém desejando manifestar-se, foram suspensos os 
trabalhos para a lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi 
lida, achada conforme e aprovada pelas acionistas, que, em seguida, 
a assinaram, juntamente com os integrantes da mesa, a saber: 
Presidente: Sra. Fernanda Ortiz Silva; Secretário: Sr. Felipe Nutti 
Giannattasio; Acionistas presentes: BTGI Investimentos Florestais 
S.A., neste ato representada por Marcelo Bittencourt Guariento e 
Gabriel Fernando Barretti; BTG Pactual Timberland Fund I – Fundo 
de Investimento em Participações, neste ato representado por 
Marcelo Bittencourt Guariento e Gabriel Fernando Barretti; Florestas 
Verdes LLC, neste ato representado por Matheus de Barros Moura. 

Mesa: Fernanda Ortiz Silva 
- Presidente. Felipe Nutti Giannattasio - Secretário. 
o registro sob o número 516.770/16-0 e data de 01/12/2016. Flávia R. 
Britto Gonçalves - Secretária Geral.

NovaAgri Infra-Estrutura de Armazena-
gem e Escoamento Agrícola S.A.

NIRE: 35.300.346.041 - CNPJ: 09.077.252/0001-93
Ata da Assembleia Geral Ordinária

Data, hora e local: 14/04/2016, às 11h30, na sede em SP/SP. Convocação:
Dispensada. Presença: Totalidade.  Mesa: Presidente: Motoya Hayata; Se-
cretário: Marcus Vinicius Menoita Nogueira. Deliberações: (i) Aprovar as
contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstra-
ções Financeiras da Companhia, acompanhadas das notas explicativas e
do parecer dos auditores independentes, documentos estes publicados  no
DOESP e no jornal Empresas & Negócios em 09/04/2016, os quais perma-
necem integralmente arquivados na sede, à disposição para consultas futu-
ras. Tendo em vista a apuração de prejuízos no exercício findo em 31/12/
2015, a acionista deliberou pela destinação de tais prejuízos à conta de
prejuízos acumulados, não havendo a distribuição de dividendos. (ii) Eleger
como membros do Conselho de Administração, com mandato de 01 ano ou
até a data de realização da AGO que examinar as demonstrações financei-
ras relativas ao encerramento do exercício de 2016, o que ocorrer por últi-
mo, o Sr. Motoya Hayata, RNE V251842-P e CPF/MF 218.737.908-64, para
Presidente do Conselho de Administração; e os Senhores Yoshiki Miura,
passaporte japonês TK1190030; Haruyuki Hattori, passaporte japonês
TK8300003, ; Marcus Vinicius Menoita Nogueira, RG 21.632.701-5  e CPF/
MF 179.984.288-64, e José Carlos Martins, RG 5.589.681-9 e CPF/MF
304.880.288-68, para  membros do Conselho de Administração. Os mem-
bros do Conselho de Administração ora eleitos deverão tomar posse em
seus cargos dentro de 30 dias a contar desta data, mediante assinatura dos
respectivos termos de posse, lavrados no livro de Atas de Reuniões do
Conselho de Administração, nos termos do artigo 149 da Lei das S.A. Os
Conselheiros ora eleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem impe-
didos de exercer cargos administrativos por lei especial nem terem sido con-
denados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concus-
são, peculato ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade,
ou a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a funções, em-
pregos ou cargos públicos. (iii) por fim, a acionista fixou o valor da remune-
ração anual global para os administradores, conforme proposta apresentada
à acionista, que foi por ela rubricada e arquivada na sede social da Compa-
nhia. Encerramento: Formalidades legais registradas na JUCESP nº
268.131/16-8 em 17/06/16. Flávia R Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Máquina de Vendas Brasil 
Participações S.A.

CNPJ/MF nº. 18.634.167/0001-70 - NIRE 35300455321
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 07/10/16

Aos 07/10/16, às 10hs, na sede. Presença: 93% do capital social; 
Mesa: Presidente: Luiz Carlos dos Santos Batista e Secretário: Ricardo 
Rodrigues Nunes. Deliberações: (i) aprovar do limite de capital autorizado 
da Companhia até R$1.333.000.000,00. Reformar o estatuto social da 
Companhia; (ii) aprovar a emissão de bônus de subscrição; (iii) aprovar 
a ratificação da realização da Emissão de Debêntures da RN a serem 
emitidas nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 Séries, da 
Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, da RN 
Comércio Varejista S.A.”, cujas principais características estão previstas 
no anexo III a esta; (iv) aprovar a constituição e outorga de garantia 
fidejussória, na forma de fiança pela Companhia e sociedades por ela 
controladas: (a) em favor do Banco Bradesco BBI S.A., do Banco Itaú BBA 
S.A. e do Banco Santander (Brasil) S.A. obrigando-se como fiadores e 
principais pagadores, solidariamente responsáveis e principais pagadores 
com a MVB e entre si, em garantia do fiel, integral e pontual pagamento do 
Prêmio EBITDA Kicker; e (b) em favor dos Debenturistas, representados 
pelo Agente Fiduciário (v) aprovar a constituição e outorga pela RN, pela 
Dismobrás, pela Nordeste e pela WG da cessão e transferência, de forma 
irrevogável e irretratável, da propriedade fiduciária, domínio resolúvel e a 
posse indireta, aos Debenturistas; (vi) aprovar a constituição e outorga 
pela RN, pela Eletro Shopping Casa Amarela Ltda., pela Salfer e pela 
Insinuante do penhor sobre as marcas: (a) “Insinuante” (b) “Salfer”; (c) 
“Eletro Shopping”  (d) “City Lar”; (vii) aprovar a constituição e outorga 
pela Salfer da cessão e transferência da propriedade fiduciária, domínio 
resolúvel e a posse indireta, aos Debenturistas, de bens e direitos de 
sua titularidade (viii) aprovar a constituição e outorga em garantia das 
Obrigações Garantidas das seguintes garantias: (I) pela Companhia 
e pela MV Sul; (II) pela Emissora, da alienação e transferência da 
propriedade fiduciária, aos Debenturistas; (ix) aprovar a constituição 
e outorga da propriedade fiduciária, do domínio resolúvel e da posse 
indireta, aos Debenturistas; e (x) autorizar a Diretoria da Companhia para 
tomar todas as providências necessárias à realização, operacionalização, 
constituição e formalização das Garantias, a realização da Emissão, a 
emissão dos Bônus de Subscrição e a reforma e atualização do estatuto 
social da Companhia para prever o capital autorizado, incluindo, mas não 
se limitando (a) à assinatura da Escritura de Emissão, dos Contratos de 
Garantia, de quaisquer outros contratos relacionados com a Emissão e 
ao Bônus de Subscrição e seus eventuais aditamentos; e (b) a participar 
de todas as assembleias gerais e reuniões de sócios das Garantidoras 
Pessoa Jurídica e de suas controladas para exercer seu direito de voto 
ou orientar o direito de voto para aprovar no âmbito das Garantidoras 
Pessoa Jurídica e de suas controladas todas as deliberações aprovadas 
na presente ata, bem como a tomar todas as medidas necessárias para 
efetivar as deliberações previstas nos itens (i) a (ix) acima e proceder 
com a publicação e o registro de todos os documentos relacionados à 
Emissão, ao Bônus de Subscrição e as Garantias perante os órgãos 
competentes. Nada mais. São Paulo, 07/10/16. JUCESP nº 460.082/16-4 
em 24/10/2016. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4
DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.

CNPJ/MF Nº. 07.682.638/0001-07 - NIRE Nº. 35300326032
COMPANHIA FECHADA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2017

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 16 de fevereiro de 2017, às 10h00, na 
sede da Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. (“Com-
panhia”), localizada na Rua Heitor dos Prazeres, nº 320, Vila Sônia, São 
Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conse-
lho de Administração da Companhia. 3. MESA: Assumiu a presidência 
dos trabalhos o Sr. Irineu Berardi Meireles e o Sr. Carlos Alberto Pinto 
Nogueira, como secretário. 4.ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a 
aprovação da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em 
ações, da espécie subordinada com garantia adicional fi dejussória, em 
quatro séries, da Emissora (“Debêntures” e “Emissão”), as quais serão 
objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos ter-
mos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 
16 de janeiro de 2009, conforme alterada de tempos em tempos (“Instru-
ção CVM 476”) e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis 
(“Oferta”); (ii) autorizar a Diretoria da Emissora a adotar todos e quais-
quer atos necessários à implementação da Oferta e Emissão, bem como 
ratifi car todos e quaisquer atos até então adotados pela Diretoria da 
Emissora para a implementação da Oferta e Emissão. 5. DELIBERA-
ÇÕES: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os 
membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade 
de votos, e sem quaisquer restrições, (i) aprovar a Emissão e a Oferta, 
com as características estabelecidas na ata da Assembleia Geral Ex-
traordinária dos acionistas da Companhia realizada na presente data 
(“AGE da Companhia”); e (ii) autorizar a Diretoria da Emissora a praticar 
todos e quaisquer atos e a celebrar todos e quaisquer documentos ne-
cessários à execução das deliberações ora aprovadas, incluindo, mas 
sem limitação, praticar os atos necessários à celebração: (i) da escritura 
da Emissão, (ii) de eventuais aditamentos que se façam necessários à 
escritura da Emissão, desde que mantidas as características da Emissão 
aprovadas na AGE da Companhia, (iii) do contrato de distribuição a ser 
celebrado entre a Emissora e o Banco Bradesco BBI S.A., na qualidade 
de coordenador da Emissão (“Coordenador”), e (iv) da contratação do 
Coordenador, do agente fi duciário, do escriturador e do banco liquidante 
da Emissão, consultores jurídicos e demais instituições cuja contratação 
eventualmente se faça necessária para a realização da Oferta, fi xando-
-lhes os respectivos honorários, bem como assinatura de aditamentos a 
tais instrumentos ou documentos que deles derivem. A Diretoria da 
Emissora também poderá realizar a publicação e o registro dos docu-
mentos de natureza societária ou outros relativos à Oferta perante os 
órgãos competentes, inclusive o respectivo pagamento de eventuais ta-
xas que se fi zerem necessárias. Todos os atos relativos às deliberações 
ora aprovadas que tenham sido praticados pela Diretoria da Emissora 
anteriormente à data desta reunião fi cam também expressamente confi r-
mados e ratifi cados. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a Reunião, lavrando-se a presente Ata que, após lida e 
aprovada, é assinada pelos membros da mesa e por todos os Conselhei-
ros. São Paulo/SP, 16 de fevereiro de 2017. Presidente: Sr. Irineu Berar-
di Meireles; Secretário: Sr. Carlos Alberto Pinto Nogueira. Conselhei-
ros: (1) Sr. Renato Alves Vale; (2) Sr. Italo Roppa; (3) Sr. Arthur Piotto 
Filho; (4) Sr. Caoní Farias Ponchio (suplente do Sr. Kazuhisa Ota); (5) Sr. 
Irineu Berardi Meireles; e (6) Sr. Sérgio Luiz Pereira de Macedo. Certifi co 
que a presente é cópia fi el do original lavrado no livro de Registro de Atas 
de Reunião do Conselho de Administração nº 02, às folhas 60 e 61. Sr. 
Carlos Alberto Pinto Nogueira - Secretário.

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão  fundamentadas nas  evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futu-
ras podem levar a Seguradora a não mais se manter em  continuidade 

 operacional.• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunica-
mo-nos com os responsáveis pela governança a  respeito,  entre outros as-
pectos, 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. 

São Paulo, 20 de fevereiro de 2017

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S. Eduardo Wellichen
CRC-2SP015199/O-6 Contador CRC-1SP184050/O-6

rec:8125983

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO , torna público que requereu junto a 
CETESB, a renovação da Licença de Operação do Aterro Sanitário em Valas , sito à 
Estrada Municipal PLT 040, Km 02 Planalto/SP.
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