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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

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

Senhores Acionistas,
Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis da Kirton Vida e Previdência S.A. (atual 

supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), incluindo as normas expedidas pelo 
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, do 
Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer dos Atuários Independentes.
Mercado

ao mesmo período do ano anterior. 
Resultados do Exercício

sobre o Patrimônio Líquido Médio.
As receitas de Contribuições de Plano de Aposentadoria, Pensão Pecúlio, somadas aos Prêmios do VGBL, 

Política de Reinvestimento de Lucros e Política de Distribuição de Dividendos
Os acionistas da Kirton Vida e Previdência S.A., em cada exercício, têm direito a receber, a título de 

O lucro líquido, após as deduções legais e distribuições previstas no Estatuto Social, terá a destinação proposta 

Lucros – Estatutária, visando à manutenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento das 

Eventos Societários

operações do Grupo HSBC no Brasil ao Banco Bradesco S.A. Essa decisão concluiu o processo de 
aprovações re

do Estatuto Social, adaptando-o aos das demais empresas do Grupo Bradesco, destacando-se a alteração 

.
Investimentos
De acordo com o disposto nas normas em vigor, a Kirton Vida e Previdência S.A. declara possuir capacidade 

 
até o vencimento”.
Riscos: operacional, crédito, mercado, subscrição e liquidez

no mercado nacional e em atendimento à legislação vigente, possui uma Diretoria Gerencial de Gestão de 

Estão inseridos, nesse contexto, o aculturamento de gestão de riscos e capital, nos vários níveis de atuação 
nas empresas do Grupo Bradesco, a difusão das Políticas e Normas Corporativas e Manual de Procedimentos 

Para assegurar uniformidade ao processo de gerenciamento de riscos, os membros do Comitê Executivo de 

O Grupo Bradesco mantém níveis de capital de acordo com os requerimentos regulatórios. Nos 
termos da legislação vigente, o Capital Mínimo Requerido (CMR) para funcionamento das sociedades 
seguradoras deverá ser o maior valor entre o capital base e o capital de risco, conforme Resolução 

relação ao capital de risco.
Governança Corporativa

uma estrutura de governança corporativa, pautada nos princípios de equidade e transparência na prestação 

dos processos, estruturas e mecanismos de monitoramento e de controles, sempre levando em conta o 
arcabouço regulatório (compulsório e facultativo). 

de decisões, a Companhia possui estrutura de comitês, que dá suporte à Administração, resguardando os 
mais elevados padrões éticos e de responsabilidade corporativa. Nessa linha, a Companhia possui canal de 
comunicação, para acolher informações sobre violações aos princípios contidos nos procedimentos e normas 

Adicionalmente, conta com área de Ouvidoria para acolher opiniões, críticas e reclamações que são tratadas 

Controles Internos e Compliance

Vida e Previdência avalia e aperfeiçoa constantemente os instrumentos que integram o Sistema de Controles 
Internos da Companhia. Os processos são continuamente reavaliados e os testes de aderência executados 
para aferir a efetividade dos controles existentes.

serviços, produtos e processos, com o propósito de proporcionar segurança quanto à condução adequada 

externas, políticas, normas e procedimentos internos e de autorregulação aplicáveis. Os resultados obtidos 
são reportados periodicamente à Alta Administração.
Para obtenção e manutenção de conformidade às leis e aos regulamentos, a Kirton Vida e Previdência 
monitora, diariamente, a publicação de novos normativos pelos Órgãos Reguladores, informa as áreas 
envolvidas e acompanha a implementação tempestiva das ações necessárias, de forma a garantir que as 

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo
A Kirton Vida e Previdência, com o compromisso constante de prevenir e combater a Lavagem de Dinheiro, 
o Financiamento ao Terrorismo e a Corrupção em suas operações, atividades e relacionamentos, atua 
continuamente para assegurar a conformidade às regulamentações editadas pelos órgãos competentes e, 
principalmente, cooperando, com os esforços das autoridades governamentais, nacionais e internacionais, de 
controle para o enfrentamento dessas práticas.

que são fundamentais para o processo de prevenção e detecção de situações com indícios de lavagem de 
dinheiro. Destaca-se o programa de treinamento sobre o tema ao quadro de funcionários, que abrangem 

Prevenção à Fraude

à Fraude, mantém-se vigilante em desestimular, prevenir, detectar e combater ocorrências que possam 

negócios ou práticas de fraudes. 

com indícios de cometimento dessa prática ilícita, e o acompanhamento e apuração, quando cabível, das 
operações que apresentam indícios de irregularidades.
Plano e Gestão de Continuidade de Negócios

e atendimento aos clientes, fortaleceu as estratégias do Plano de Continuidade de Negócios (PCN), com 

Segurança da Informação

constante da gestão da informação. Nesta linha, são analisados normas e regulamentos de caráter interno e 
externo que incidem em alterações nas instruções, riscos e controles de Segurança da Informação.

cursos e da publicação de matérias nos canais internos de comunicação disponíveis, abordando os mais 
diversos tipos de assuntos sobre o tema, com o intuito de garantir a conformidade com as melhores práticas 
de Segurança da Informação disponíveis no mercado.
Agradecimentos

recebido dos Órgãos Reguladores e o trabalho dedicado dos nossos funcionários e colaboradores.

Diretoria

Ativo Nota 31/12/2016 31/12/2015 1º/01/2015

Reapresentado Reapresentado

Ativo circulante................................................... 13.499.053 12.334.745 12.752.980

Disponível ........................................................... 4.798 9.023 5.670

Caixa e bancos .....................................................

Aplicações........................................................... 13.449.075 12.292.157 12.719.610

Créditos das operações com previdência

 complementar ................................................... - 1.418 212

Valores a receber ................................................. -

Outros Créditos Operacionais .......................... 8.561 - -

Ativos de resseguro e retrocessão................... 2.019 1.235 1.665

Títulos e créditos a receber ............................... 30.514 27.074 19.033

Títulos e créditos a receber ..................................

Créditos tributários e previdenciários ...................

Outros créditos ..................................................... -

Despesas antecipadas ....................................... - - 7

Custos de aquisição diferidos .......................... 4.086 3.838 6.783

Seguros ................................................................

Previdência complementar ...................................

Ativo não circulante ........................................... 913.436 884.609 673.680

Realizável a Longo Prazo .................................. 913.281 884.606 673.667

Aplicações........................................................... 866.147 834.393 601.875

Títulos e créditos a receber ............................... 45.291 38.696 48.620

Créditos tributários e previdenciários ...................

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

Outros créditos .....................................................

Custos de aquisição diferidos .......................... 1.843 11.517 23.172

Seguros ................................................................

Previdência complementar ...................................

Imobilizado .......................................................... 155 3 13

Bens móveis .........................................................

 ............................................ - -

Total do ativo ...................................................... 14.412.489 13.219.354 13.426.660

Passivo Nota 31/12/2016 31/12/2015 1º/01/2015
Reapresentado Reapresentado

Passivo circulante .............................................. 188.086 112.401 91.309
Contas a pagar.................................................... 35.072 39.140 20.557
Obrigações a pagar ..............................................
Impostos e encargos sociais a recolher ...............
Encargos trabalhistas ...........................................
Impostos e contribuições ......................................
Outras contas a pagar ..........................................
Débitos das operações com previdência
 complementar ................................................... 1.323 443 451
Contribuições a restituir ........................................ -
Débitos de resseguros.......................................... -
Outros débitos operacionais .................................
Depósitos de terceiros ....................................... 75.843 677 1.544
Provisões técnicas - seguros ............................ 9.516 6.776 6.705
Pessoas ................................................................
Vida com cobertura de sobrevivência ..................
Provisões técnicas - previdência
 complementar ................................................... 66.332 65.365 62.052
Planos não bloqueados ........................................
PGBL ....................................................................
Passivo não circulante 13.882.354 12.733.425 12.997.221
Contas a pagar.................................................... 1.355 622 618
Obrigações a pagar ..............................................
Outras contas a pagar ..........................................
Provisões técnicas - seguros ............................ 8.614.570 7.728.716 8.131.275
Vida com cobertura de sobrevivência ..................
Provisões técnicas - previdência
 complementar ................................................... 5.181.721 4.965.891 4.831.726
Planos não bloqueados ........................................
PGBL
Outros débitos .................................................... 84.708 38.196 33.602

 ................................................
Patrimônio líquido .............................................. 342.049 373.528 338.130
Capital social ........................................................
Reservas de capital ..............................................
Reservas de lucros ...............................................

..............
Total do passivo e patrimônio líquido .............. 14.412.489 13.219.354 13.426.660
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)

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

Nota 31/12/2016 31/12/2015
Operações de previdência

Rendas de contribuições e prêmios......................................................
Constituição da provisão de benefícios a conceder .............................

Receitas de contribuições e prêmios de VGBL .................................... 50.618 59.742
Rendas com taxa de gestão e outras taxas ..............................................
Variação de outras provisões técnicas ......................................................
Benefícios retidos ......................................................................................
Custo de aquisição ....................................................................................
Outras receitas e despesas operacionais .................................................
Operações de seguros ............................................................................

Contribuições para cobertura de riscos ................................................
Variações das provisões técnicas de prêmios ......................................
Prêmios ganhos .................................................................................. 24.589 30.880

Sinistros ocorridos .....................................................................................
Custo de aquisição ....................................................................................
Outras receitas e despesas operacionais .................................................
Resultado com operações de resseguro .............................................. 955 (917)
Despesas administrativas..........................................................................
Despesas com tributos ..............................................................................

 ..................................................................................
Resultado operacional ............................................................................ 102.673 112.152
Ganhos ou perdas com ativos não correntes ...................................... 22 40
Resultado antes dos impostos e participações ................................... 102.695 112.192

Imposto de renda ..................................................................................
Contribuição social................................................................................
Participações sobre o resultado............................................................

Lucro líquido do exercício ...................................................................... 54.653 66.519
Quantidade de ações ................................................................................

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

 31/12/2016 31/12/2015
Lucro líquido do exercício .................................................................................... 54.653 66.519

 ............................................. 21.050 (15.323)
 ..........................

Efeitos dos impostos ...............................................................................................
Total do resultado abrangente do exercício ....................................................... 75.703 51.196
Atribuível aos acionistas controladores ............................................................. 50.514 34.161
Atríbuível aos acionistas minoritários ................................................................ 25.189 17.035

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Reservas de
Capital Social Capital Lucros Ajuste TVM Lucros acumulados Total

Saldos em 1° de janeiro de 2015 ............................................................................................................... 246.512 47 89.035 2.536 - 338.130
Títulos e valores mobiliários ..................................................................................................................... - - - -
Resultado líquido do exercício ................................................................................................................. - - - -
Proposta para distribuição do resultado:
  Reserva legal.............................................................................................................................................. - - - -
  Reservas estatutárias ................................................................................................................................. - - - -

 .......................................................................................... - - - -
  Dividendos propostos - acionistas minoritários .......................................................................................... - - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2015 ......................................................................................................... 246.512 47 139.756 (12.787) - 373.528
Saldos em 1° de janeiro de 2016 ............................................................................................................... 246.512 47 139.756 (12.787) - 373.528
Reserva de lucros:

 ................................................................................................ - - - -
  Dividendos pagos - acionistas minoritários ................................................................................................ - - - -
Títulos e valores mobiliários ..................................................................................................................... - - - -
Resultado líquido do exercício ................................................................................................................. - - - -
Proposta para distribuição do resultado:
  Reserva legal.............................................................................................................................................. - - - -
  Reservas estatutárias ................................................................................................................................. - - - -

 ............................................................................................ - - - -
Dividendos propostos - acionistas minoritários ............................................................................................ - - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 ......................................................................................................... 246.512 47 87.227 8.263 - 342.049

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

31/12/2016 31/12/2015
Lucro Líquido do Exercício .................................................................................. 54.653 66.519
Ajustes para:

 .................................................................................
Imposto de renda e contribuição social diferidos ....................................................

 ......................................................................................................... -
Variação nas contas patrimoniais:

 ....................................................................................................
Créditos das operações de previdência complementar .......................................... -

 ............................................................................
Ativos de resseguro .................................................................................................

 .....................................................................................
Despesas antecipadas ............................................................................................ -
Custos de aquisição diferidos..................................................................................
Outros ativos ...........................................................................................................
Impostos e contribuições .........................................................................................
Outras contas a pagar .............................................................................................
Débitos de operações com previdência complementar...........................................
Depósitos de terceiros .............................................................................................
Provisões técnicas - seguros...................................................................................
Provisões técnicas - previdência complementar .....................................................

 ...................................................................................................
Caixa líquido gerado/(consumido) pelas operações ......................................... 132.065 (11.185)
Imposto de renda sobre o lucro pago ......................................................................
Contribuição social sobre o lucro pago ...................................................................
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais ............................................ 105.908 3.353
(-) Pagamento pela compra de ativo permanente

 ......................................................................................... -
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento ................................ (133) -

Pagamento de dividendos ....................................................................................... -
.............................. (110.000) -

(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa .......................... (4.225) 3.353
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício ........................................ 9.023 5.670

 .......................................... 4.798 9.023
(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa .......................... (4.225) 3.353

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1. Contexto operacional
 A Kirton Vida e Previdência S.A. (atual denominação da HSBC Vida e Previdência (Brasil) S.A.) é 

de Seguros Privados (SUSEP) a operar em seguros do ramo vida, inclusive acidentes pessoais, em 
qualquer uma de suas modalidades ou formas, bem como instituir e operar com planos de previdência 
complementar aberta, concedendo benefícios de caráter previdenciário na forma de renda continuada 
ou pagamento único em qualquer de suas modalidades ou formas, em todo o território nacional. O 

 
São Paulo - São Paulo.

 
operações do Grupo HSBC no Brasil ao Banco Bradesco S.A.. Essa decisão concluiu o processo de 

 Com a conclusão do processo e com a entrada do novo acionista controlador, a Companhia passou a ser 
denominada Kirton Vida e Previdência S.A.. A Companhia é diretamente controlada pela Kirton Serviços 
e Participações Ltda., 

2. Principais políticas contábeis
 As políticas contábeis discriminadas abaixo foram aplicadas em todos os períodos apresentados nas 

demonstrações contábeis.
2.1. Apresentação das demonstrações contábeis 
a. Base de preparação

conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas 
pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), incluindo os pronunciamentos, as orientações 
e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) quando referendadas 
pela SUSEP. As demonstrações contábeis estão apresentadas em conformidade com os modelos de 
publicação estabelecidos pela referida Circular.

 A Administração considera que a Companhia possui recursos para dar continuidade a seus negócios 

demonstrações contábeis foram preparadas com base nesse princípio de continuidade. 
b. Reapresentação dos valores correspondentes

demonstrações contábeis, em decorrência:

o

patrimonial sem ter sido considerado que a Companhia detinha o direito legalmente executável de 

atividades operacionais.

stão apresentados abaixo: 

Saldos anteriormente 
apresentados em 

1o de janeiro de 2015

Saldos 
reapresentados em 

1o de janeiro de 2015

Saldos anteriormente 
apresentados em 

31 de dezembro de 2015

Saldos  
reapresentados em  

31 dedezembro de 2015
Balanço Patrimonial       
Ativo ........................................................................................................ 13.429.285 (2.625) 13.426.660 13.220.030 (676) 13.219.354
Circulante ............................................................................................... 12.752.980 - 12.752.980 12.335.421 (676) 12.334.745
Créditos das operações com previdência complementar  ................ 1.666 (1.454) 212 2.462 (1.044) 1.418
   Créditos de resseguros (i) .................................................................... - -
   Outros – créditos das operações com previdência complementar....... - -
Ativos de resseguro e retrocessão (i) ................................................. 211 1.454 1.665 191 1.044 1.235
Títulos e créditos a receber .................................................................. 19.033 - 19.033 27.750 (676) 27.074
   Créditos tributários e previdenciários (ii) .............................................. -
   Outros – títulos e créditos a receber .................................................... - -
Outros - ativos circulantes ................................................................... 12.732.070 - 12.732.070 12.305.018 - 12.305.018
Ativo não circulante .............................................................................. 676.305 (2.625) 673.680 884.609 - 884.609
Títulos e créditos a receber .................................................................. 51.245 (2.625) 48.620 38.696 - 38.696
Créditos tributários e previdenciários (ii) ................................................. -
Outros – títulos e créditos a receber ....................................................... - -
Outros - ativos não circulantes ............................................................ 625.060 - 625.060 845.913 - 845.913
Passivo ................................................................................................... 13.429.285 (2.625) 13.426.660 13.220.030 (676) 13.219.354
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Circulante .................................................................................................. 12.577.935 (12.486.626) 91.309 12.265.405 (12.153.004) 112.401
Contas a pagar.......................................................................................... 23.182 (2.625) 20.557 39.816 (676) 39.140
   Impostos e contribuições (ii) .................................................................... 6.718 (676) 6.042
   Outros  - contas a pagar .......................................................................... - -
Provisões técnicas – seguros (iii)........................................................... 8.110.943 (8.104.238) 6.705 7.701.427 (7.694.651) 6.776
   Pessoas ................................................................................................... - -
   Vida com cobertura de sobrevivência ..................................................... 2.531
Provisões técnicas - previdência complementar (iii) ............................ 4.441.815 (4.379.763) 62.052 4.523.042 (4.457.677) 65.365
   Planos não bloqueados ...........................................................................
   PGBL .......................................................................................................
Outros - passivos circulantes ................................................................. 1.995 - 1.995 1.120 - 1.120
Passivo não circulante............................................................................. 513.220 12.484.001 12.997.221 581.097 12.152.328 12.733.425
Provisões técnicas – seguros (iii)........................................................... 27.037 8.104.238 8.131.275 34.065 7.694.651 7.728.716
   Vida com cobertura de sobrevivência .....................................................
Provisões técnicas – previdência complementar (iii) ........................... 451.963 4.379.763 4.831.726 508.214 4.457.677 4.965.891
   Planos não bloqueados ...........................................................................
   PGBL .......................................................................................................
Outros - passivos não circulantes .......................................................... 34.220 - 34.220 38.818 - 38.818
Total do patrimônio líquido ..................................................................... 338.130 - 338.130 373.528 - 373.528

Demonstração do Fluxo de Caixa

Saldos anteriormente 
apresentados em 31 

de dezembro de 2015
Reclas- 

Saldos 
reapresentados em 

31 de dezembro  
de 2015

Lucro líquido do exercício 66.519 - 66.519
Ajustes para:

 ...................... -
Imposto de renda e contribuição social 

diferidos ..................................................... -
Variação nas contas patrimoniais:

 ......................................... -
Créditos das operações de previdência 

complementar (i) ........................................ -
 ............ -

Ativos de Resseguro (i) ................................ 20
 .......................... -

Despesas antecipadas ................................. -
Custos de aquisição diferidos....................... -
Outros ativos ................................................ -
Impostos e contribuições (ii) (v) ...................
Outras contas a pagar (iv) ............................
Débitos de operações com previdência 

complementar ............................................ -
Depósitos de terceiros .................................. -
Provisões técnicas - seguros........................ -
Provisões técnicas - previdência 

complementar ............................................ -
 ........................................ -

Caixa consumido pelas operações........... (45.108) 33.923 (11.185)
Imposto de renda sobre o lucro pago (v)...... -  (29.298) (29.298)
Contribuição social sobre o lucro pago (v) ... -  (20.423) (20.423)
Caixa líquido gerado nas atividades 

operacionais ............................................ 19.151 (15.798) 3.353
Caixa líquido gerado nas atividades
 de investimento ........................................ - - -

Pagamento de dividendos (iv) ...................... -
Caixa líquido consumido nas

.................... (15.798) (15.798) -
Redução/aumento líquido de caixa
 e equivalentes de caixa ............................ 3.353 - 3.353
Caixa e equivalentes de caixa no
 início do exercício .................................... 5.670 - 5.670
Caixa e equivalentes de caixa no

 ...................................... 9.023 - 9.023
Redução/aumento líquido de caixa
 e equivalentes de caixa ............................ 3.353 - 3.353

c. Base de mensuração
 As demonstrações contábeis foram preparadas seguindo os princípios da convenção do custo histórico, 

d. Uso de estimativas
 A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do CPC exige que a Administração 

reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas 
estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua e, alterações observadas, 

material dentro do próximo período contábil.
2.2 Resumo das principais políticas contábeis
a. Apuração do resultado
 As contribuições de previdência privada (PGBL e Tradicional) e os prêmios de seguros de vida com 

cobertura de sobrevivência (VGBL), são reconhecidos no resultado quando do seu efetivo recebimento. 
Os prêmios de cosseguros aceitos são apropriados aos resultados quando da emissão do prêmio de 

por meio da constituição da provisão de prêmios não ganhos.
 As rendas com taxa de gestão são apropriadas ao resultado pelo regime de competência segundo taxas 

estabelecidas contratualmente.
b. Moeda funcional

primário no qual a Companhia atua. As demonstrações contábeis estão apresentadas em milhares de 

contratos de seguros por transferirem risco de seguro.
d. Disponível (Caixa e equivalentes de caixa)

do resultado) inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das 
disposições contratuais do instrumento.

 

com a gestão de riscos. Os custos da transação, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no 

e capacidade de manter até o vencimento. Os investimentos mantidos até o vencimento são registrados 

em outros resultados abrangentes, apresentados após as demonstrações de resultados. Quando 
um investimento é baixado, o resultado acumulado em outros resultados abrangentes é transferido 
para o resultado.

 O valor das aplicações em fundos de investimentos foi obtido a partir dos valores das quotas divulgadas 

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA). Os títulos de 

Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas com terceiros, referência a outros 

informações geradas pela Administração da própria Companhia.
(ii) Instrumentos derivativos

operações com derivativos são registradas e negociadas na BM&FBOVESPA. 

no resultado quando incorridos. Após o reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo 

risco adequados. As informações para construir as curvas de rendimento são obtidas principalmente na 

que não são cotados em um mercado ativo. Os empréstimos e recebíveis da Companhia compreendem 

decrescidos de quaisquer perdas por redução ao valor recuperável.

 A cessão de resseguros é efetuada no curso normal de suas atividades com o propósito de limitar 

contrato não exime as obrigações para com os segurados.

h. Custos de aquisição diferidos
 Os custos de aquisição diferidos e as despesas com agenciamento de previdência complementar 

tempo de permanência do participante na carteira da Companhia.
i. Redução do valor recuperável (impairment)

apurar a probabilidade de perda no seu valor recuperável.

ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo 

mercado, descontinuidade da operação da atividade em que a Companhia investiu, tendências históricas 

crédito atuais são tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas 
pelas tendências históricas.

 As provisões técnicas são constituídas de acordo com as determinações do Conselho Nacional de 
Seguros Privados (CNSP) e da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e com base nas notas 
técnicas atuariais, as quais estão à disposição da SUSEP.

 A provisão matemática de benefícios a conceder (PMBaC) dos planos de previdência complementar 
(PGBL), dos planos de previdência complementar tradicional e de vida com cobertura de sobrevivência 
(VGBL) representa o montante dos prêmios ou contribuições aportados pelos participantes ou segurados, 

recursos em fundos de investimento, enquanto não ocorrido o evento gerador do benefício, sendo 

 A provisão matemática de benefícios concedidos (PMBC) é constituída para garantir o cumprimento dos 
compromissos assumidos com os participantes após a ocorrência do evento gerador do benefício, sendo 

apenas as rendas a vencer, e é constituída para a cobertura de benefícios decorrentes de planos ou 

capitais de cobertura.

parcela correspondente aos períodos de riscos não decorridos dos contratos de seguros.

Contempla também os valores relativos a rendas vencidas e não pagas constantes da PMBC, que são 
baixadas desta e incluídas na PSL.

às restituições, às portabilidades solicitadas e, por qualquer motivo, ainda não transferidas.
 A provisão de sinistros ocorridos e não avisados (IBNR) é constituída para a cobertura dos valores 

esperados a liquidar relativos a sinistros ocorridos e não avisados até a data base do balanço. É 

e previdência.

 

esperados relativos a despesas diretamente ligadas a sinistros ou benefícios, em conformidade com a 

 A provisão complementar de cobertura (PCC) refere-se ao valor necessário para complementar as 

métodos estatísticos e atuariais com base em considerações realistas, considerando a tábua biométrica 
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Produto Tábua Taxa de juros
Taxa de 

carregamento
Coberturas de Risco .....................................
Coberturas de Risco .....................................
Coberturas de Risco .....................................
Individual ...................................................... AT2000 
Individual ......................................................
Individual ......................................................
Individual ...................................................... BR-EMS
Coletivo.........................................................
Coletivo......................................................... BR-EMS

 A Companhia elaborou o teste de adequação de passivos para todos os contratos que atendem à 

na data de execução do teste. Este teste é elaborado semestralmente e considera a soma do saldo 

 

ressarcimentos e outras receitas e despesas diretamente relacionadas aos contratos de seguros.

e danos. A Companhia opera somente com seguros de pessoas e, consequentemente, o cálculo foi 

teste de adequação os passivos relacionados ao seguro DPVAT.
 Para os produtos de previdência complementar aberta os contratos são agrupados com base nos riscos 

avaliadas após as compensações previstas na legislação vigente.

da capacidade de sua recuperação por recebimento ou compensação com outro exigível. Os ativos 

das ações, similaridade com processos anteriores, complexidade e no posicionamento dos Tribunais, 
sempre que a perda for avaliada como provável o que ocasionaria uma provável saída de recursos 
para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com 

sendo apenas divulgados em notas explicativas quando individualmente relevantes, e os passivos 

acerca da probabilidade de sucesso, têm os seus montantes reconhecidos nas demonstrações contábeis.

ao valor recuperável (impairment
o. Imposto de renda e contribuição social

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), corrente e diferido, os quais são reconhecidos no resultado. Os 

reconhecidos como passivos. Se o valor pago com relação aos períodos atual e anterior exceder o valor 
devido para aqueles períodos, o excesso será reconhecido como um ativo.

forma da legislação. 

todas as diferenças temporárias tributáveis, e os impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas 
as diferenças temporárias dedutíveis, na medida em que for provável que haverá lucro tributável para 

tempo, não superior ao permitido pela legislação existente. 

despesa à medida que o serviço respectivo é prestado.

  A Companhia é patrocinadora de plano de previdência complementar para seus funcionários e 
administradores, na modalidade Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL) e Vida Gerador de 

pela patrocinadora, sendo os recursos investidos em Fundos de Investimento Exclusivo (FIE). As 
obrigações atuariais desses planos estão integralmente cobertas pelo FIE correspondente. Esses 
planos são administrados pela Bradesco Vida e Previdência S.A..

a Companhia, na qualidade de empregador, não tem qualquer obrigação de pagamento adicional.

  Há custeio do plano de saúde para ex-funcionários e seus dependentes legais por um período de 

e reconhecidos no resultado à medida que são incorridos.

 
o sindicato da categoria, sendo reconhecida no resultado de acordo com as metas estipuladas pela 
Administração do Grupo Bradesco Seguros.

r.  Novas normas e interpretações ainda não adotadas
 Uma série de novas normas ou alterações de normas e interpretações serão efetivas para exercícios 

 

fará no futuro. A nova norma exigirá que a Companhia revise seus processos contábeis e controles 

 IFRS 15 – Receita de contratos com clientes (CPC 47)

Programas de Fidelidade com o Cliente. A nova norma não tem alcance sobre os contratos de seguros.

 Os possíveis impactos decorrentes da adoção dessas alterações estão sendo avaliados e serão 
concluídos até a data da entrada em vigor da norma.

3 Gerenciamento de riscos
a. Introdução

processos de mensuração e o gerenciamento de riscos. 

da Companhia.

 
valor agregado.

clientes, funcionários, colaboradores, fornecedores, etc, bem como agregar valor e contribuir para sua 
sustentabilidade, envolvendo, principalmente, aspectos voltados à transparência e prestação de contas.

 Nesse contexto, o processo de gerenciamento de riscos conta com a participação de todas as camadas 
contempladas pelo escopo de Governança Corporativa que abrange desde a Alta Administração até as 

 Esta estrutura encontra-se alinhada com as melhores práticas de mercado, contando com políticas, 

recursos humanos e tecnológicos voltados a estas atividades.
 O gerenciamento de riscos inerentes às atividades de modo integrado é abordado, dentro de um 

processo, apoiado em estrutura independente (no que tange a regulamentos, normas e políticas 
internas). Essa abordagem proporciona o aprimoramento contínuo dos modelos de gestão de riscos 

 

 Para assegurar uniformidade ao processo de gerenciamento de riscos, há um fórum constante 

denominada Comitê Executivo de Gestão de Riscos do Grupo Bradesco Seguros, estuda todos os riscos 

respectivos riscos e elabora planos de mitigação, entre outras atribuições.

de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital, que têm por atribuição assessorar o Conselho 

limites de exposição a riscos.
b. Risco de seguro (mortalidade) e Risco de sobrevivência (previdência)
 O gerenciamento de risco de mortalidade e sobrevivência é um aspecto crítico no negócio. Para uma 

direta e indiretamente, com os ativos que suportam esses contratos, conforme menção anterior dos 

gravidade das reclamações resultantes.

Esse risco é estabelecido a partir da contratação de um contrato de seguro pelo segurado e a aceitação 

e condições de cancelamento, alteração e outros. Os principais riscos abrangidos nos contratos de 
seguros são representados por: custo dos sinistros em contrapartida ao montante global dos prêmios 

 Risco de sobrevivência para os produtos de Previdência que incluem pagamento de uma renda em 

previsões efetuadas no início do contrato. Para estes casos uma constituição de Reserva complementar 
é requerida com vistas a garantir os pagamentos de rendas futuras.

 Tanto o risco de mortalidade quanto o risco de sobrevivência, são monitorados mensalmente e 

modelos atuariais que permitem ter uma expectativa futura dos possíveis impactos.
 Gerenciamento de ativos e passivos (ALM)

Asset Liability Management (ALM)

da carteira de ativos e passivos está equilibrada para honrar os compromissos futuros da Companhia 
com seus participantes e segurados.

atuariais internacionais e também com as características da carteira de produtos da Companhia.

 O monitoramento da carteira de contratos de seguros permite o acompanhamento e a adequação das 
tarifas praticadas, bem como avaliar a eventual necessidade de alterações. São consideradas, também, 

dos sistemas corporativos (de subscrição, emissão e sinistros).

diversas premissas atuariais para gerenciar e estimar os riscos envolvidos, tais como: premissas sobre 
retornos de investimento, longevidade, taxas de mortalidade e persistência. As estimativas são baseadas 
na experiência histórica e nas expectativas atuariais.

 Os riscos associados ao seguro de vida e previdência incluem, entre outros:

mortalidade pode se referir aos segurados que vivam mais tempo do que o previsto (longevidade) 

a pessoa morre, outros produtos garantem o pagamento de quantias regulares enquanto o segurado 

 A Companhia monitora e avalia a exposição de risco, sendo responsável pelo desenvolvimento, 
implementação e revisão das políticas referentes à subscrição, tratamento de sinistros e provisões 
técnicas de seguros. A implementação dessas políticas e o gerenciamento desses riscos são apoiados 
pela Superintendência Técnica.

 A Superintendência Técnica desenvolveu mecanismos, tais como análise de eventuais acúmulos de 
riscos co

 O risco de longevidade é monitorado em relação aos mais recentes dados e às tendências do ambiente 
que a Companhia opera. A Administração monitora a exposição a este risco e as implicações de capital 
para gerenciar os possíveis impactos, bem como a captação de capital que os negócios poderão 
exigir. A Administração adota para o cálculo das provisões técnicas premissas de melhoria contínua na 
longevidade futura da população, de forma a se antever e assim estar coberta de possíveis impactos 

 Riscos de mortalidade e morbidade são atenuados mediante a cessão de resseguro na 
modalidade catástrofe.

 O risco de persistência é gerenciado por meio do monitoramento frequente da experiência histórica da 

que possam prescrever.
 O risco de um elevado nível de despesas é monitorado principalmente pela avaliação da rentabilidade 

das unidades de negócio e o monitoramento frequente dos níveis de despesa.
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 Concentração de riscos
 As potenciais exposições à concentração de riscos são monitoradas por relatórios gerenciais onde são 

nos valores de contribuições de previdência e contribuições de risco dos respectivos produtos.
2016

PGBL Previdência Tradicional VGBL Total
Sudeste ....................
Sul ............................
Nordeste ...................
Centro-Oeste ............
Norte .........................
Total  ........................ 364.556 28.780 1.136.462 1.529.798

2015
PGBL Previdência Tradicional VGBL Total

Sudeste ....................
Sul ............................
Nordeste ...................
Centro-Oeste ............
Norte .........................
Total  ......................... 424.852 36.066 1.222.603 1.683.521

 Resultados da análise de sensibilidade 
 Alguns resultados do teste estão apresentados abaixo. Para cada cenário de sensibilidade, é demonstrado 

Fator de sensibilidade Descrição do fator de sensibilidade aplicado
O impacto de uma redução na curva da taxa a termo livre de risco.

Sinistralidade O impacto de um aumento na sinistralidade para o negócio.

Conversão em Renda O impacto de um aumento no índice de conversão em renda para contratos 
de anuidade.

 Para cada teste abaixo foram aplicados as sensibilidades descritas em seus respectivos percentuais e 
a apuração do resultado recalculada. O impacto no patrimônio líquido considera o desconto do imposto 
sobre o impacto no TAP, entretanto vale ressaltar que todas as análises de sensibilidade mostram 

impacto sobre o Patrimônio Líquido efetivamente.

abertura entre líquido e bruto de resseguro das sensibilidades não foi aplicada devido ao impacto mínimo 
nos resultados dos testes.
Análise de sensibilidade dos riscos de previdência

Fator de sensibilidade

Impacto no 
resultado antes 

dos impostos

Impacto no 
patrimônio 

líquido
Em 31 de dezembro de 2016

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

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

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

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

Em 31 de dezembro de 2015
 ......................................

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

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

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

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

c. Risco de crédito
 Risco de crédito consiste na possibilidade de ocorrer perdas associadas ao não cumprimento, pelo 

 
 O gerenciamento do risco de crédito é um processo contínuo e evolutivo de mapeamento, desenvolvimento, 

aferição e diagnóstico através de modelos, instrumentos e procedimentos vigentes, exigindo alto grau de 
disciplina e controle nas análises das operações efetuadas, preservando a integridade e a independência 
dos processos.

procedimentos internos estruturados, independentes, e embasados em documentação e relatórios 
próprios, avaliados pelas estruturas de gestão de riscos do Grupo Bradesco Seguros e do Banco 
Bradesco, e baseado em modelos internos, em fase de implementação gradual, visando à apuração, 
mensuração e cálculo do capital.

público e operações compromissadas com lastro em título publico federal como demonstrado abaixo:
2016

Ativos Financeiros / 
 ..................... AAA AA A BBB B

Sem 
Ações Total

A valor justo por 
meio do resultado .. 11.557.891 486.433 475.233 178.656 138.052 166.017 395.392 13.397.674

Títulos de Renda Fixa 
Privado .................... -

Títulos de Renda Fixa 
Público ..................... - - - - -

Títulos de Renda 
Variável  ................... - - - - - -

Disponíveis para a 
venda ...................... 318.946 - - - - -  318.946

Títulos de Renda Fixa 
Público ..................... - - - - - -

Mantidos até o 
vencimento ............. 598.602 - - - - -  598.602

Títulos de Renda Fixa 
Público ..................... - - - - - -

 
Governo Federal.

Banco Bradesco e dos Comitês Executivo de Gestão de Riscos e de Estratégia de Alocação de Ativos do 
Grupo Bradesco Seguros para as tratativas deliberativas, possuindo as atribuições necessárias para o 

d. Risco de mercado
 

diariamente, de maneira independente.

probabilidade e magnitude, com seus respectivos planos de mitigação devidamente aprovados pela 
estrutura de governança.

 Gerenciamento do risco de mercado 

 
de Administração.

como pelos Comitês Executivos de Investimentos e de Gestão de Riscos do Grupo Bradesco Seguros. 
Posteriormente, são submetidas à aprovação do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de 

das operações.

das linhas de negócio.

oscilações de mercado, mas sim a manutenção do investimento pelo período necessário ao seu tipo de 

 Modelos de mensuração do risco de mercado

estatísticos que atribuem maior peso aos retornos recentes.
 

(Economic Value Equity), que mede o impacto econômico sobre as posições, de acordo com os cenários 
elaborados pela área econômica do Banco Bradesco. Nesses cenários são determinados movimentos 

 Análise de sensibilidade dos riscos de mercado
Cenário

Fator de Risco

Choques de 1 ponto 
base para taxa de juros 

e 1% de variação para 
preços

Índice Bovespa em pontos ...............................................................................
..................................................................................
 .................................................................................

nestas análises, desse cenário sobre as posições seriam as seguintes:
 Fatores de Riscos

Período

Taxa de 
Juros em 

Reais
Índices de 

Preços
Moeda 

Estrangeira
Renda 

Variável
Total sem 
correlação

Total com 
correlação

- - -
Exposições 
sujeitas à 
variações 
de taxas 
de juros 

e cupons 
de taxas de 
juros

Exposições 
sujeitas à 
variação 
da taxa dos 
cupons de 
índices de 
preços

Exposições 
sujeitas à 
variação 
da taxa dos 
cupons de 
moedas 
estrangeiras

Exposições 
sujeitas à 
variação do 
preço de 
ações

e. Risco de liquidez

 O conhecimento e o acompanhamento deste risco são cruciais, sobretudo para que a Companhia possa 
liquidar as operações em tempo hábil e de modo seguro.

respectivos passivos. Para tanto, são empregados métodos atuariais para estimar os passivos oriundos 
de contratos de seguro. A qualidade dos investimentos também garante a capacidade de cobrirmos altas 

Fluxo de ativos Fluxo de passivos
 .........................................................

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

...................................................
2.214.263  1.240.362 

a experiência de mortalidade e longevidade, o comportamento do segurado, que inclui sua experiência 
de persistência, o término de vigência dos contratos de seguros vigentes e a melhor expectativa quanto à 

PGBL´s e VGBL´s.

de normas, critérios e procedimentos que garantam à Companhia o estabelecimento de reserva mínima 

f. Risco Operacional
 O risco operacional é representado pela perda resultante de processos internos, pessoas e sistemas 

Estratégico e o de Imagem.
 Gerenciamento do risco operacional
 A Companhia aborda o gerenciamento do risco operacional num processo de aprimoramento contínuo, 

comprometer a qualidade deste gerenciamento.
 Todo o processo de Governança Corporativa para gerenciamento do risco operacional é acompanhado 

trimestralmente pelos comitês executivos do Grupo Bradesco Seguros e do Banco Bradesco, cada qual 

dependências envolvidas no processo, bem como as revisões executadas anualmente.

monitoramento e controle do processo, possibilitando a redução dos impactos, ao menor custo.

visando à melhoria contínua, ações corretivas e preventivas do Risco Operacional.
g. Gerenciamento de capital

 O processo de adequação e gerenciamento de capital é acompanhado de forma permanente 

 
Governança Corporativa.

 Limitações das análises de sensibilidade 
 As análises de sensibilidade demonstram o efeito de uma mudança em uma premissa importante 

enquanto as outras premissas permanecem inalteradas. Na realidade, existe uma correlação entre as 
premissas e outros fatores. Deve-se também ser observado que essas sensibilidades não são lineares, 
impactos maiores ou menores não devem ser interpolados ou extrapolados a partir desses resultados.

 As análises de sensibilidade não levam em consideração que os ativos e passivos são altamente 

em que qualquer movimentação no mercado ocorra. Por exemplo, a estratégia de gerenciamento de 

se movimentam através de diversos níveis, as ações de gerenciamento poderiam incluir a venda de 
investimentos, mudança na alocação da carteira, entre outras medidas de proteção.

4. Aplicações

 31/12/2016 % 31/12/2015 %
Títulos a valor justo por meio do resultado . 13.397.674 93,59% 12.261.578 93,41%

.............. -
 .......................................

Títulos disponíveis para venda ..................... 318.946 2,23% 384.653 2,93%
 ...........................

Notas do tesouro  nacional ...............................
Títulos mantidos até o vencimento .............. 598.602 4,18% 480.319 3,66%
Notas do tesouro nacional ................................
Total ................................................................. 14.315.222 100,00% 13.126.550 100,00%
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b. Composição das aplicações por prazo e por título

Em 31 de dezembro de 2016  1 a 30 dias 31 a 180 dias 181 a 360 dias Acima de 360 dias Valor contábil/valor justo Valor atualizado Ajuste a valor justo
Títulos a valor justo por meio do resultado ...........................................  1.687.012  75.112  1.443.668  10.191.882  13.397.674  13.256.288  141.386 
Ações..........................................................................................................  -  -  -  - 

 ...............................................................  -  -  - 
Fundos de Investimento em direito creditório.............................................  -  -  -  - 
Debêntures .................................................................................................  - 
Debêntures - Operação compromissada....................................................  -  -  -  - 
Letras do Tesouro Nacional ........................................................................  -  - 
Letras Financeiras de emissores privados .................................................
Letras Financeiras do Tesouro ...................................................................  -  - 
Letras Financeiras do Tesouro - Operação compromissada ......................  -  -  -  - 
Notas Comerciais .......................................................................................  -  -  -  - 
Notas do Tesouro Nacional ........................................................................  -  - 
Notas do Tesouro Nacional - Operação compromissada ...........................  -  -  -  - 
Títulos disponíveis para venda ...............................................................  -  22.165  23.116  273.665  318.946  303.922  15.024 
Letras Financeiras do Tesouro ...................................................................  -  - 
Notas do Tesouro Nacional ........................................................................  - 
Títulos mantidos até o vencimento ........................................................  -  -  6.120  592.482  598.602  598.602  - 
Notas do Tesouro Nacional ........................................................................  -  -  - 
Total ...........................................................................................................  1.687.012  97.277  1.472.904  11.058.029  14.315.222  14.158.812  156.410 
Em 31 de dezembro de 2015 1 a 30 dias 31 a 180 dias 181 a 360 dias Acima de 360 dias Valor contábil/valor justo Valor atualizado Ajuste a valor justo
Títulos a valor justo por meio do resultado ........................................... 785.931 282.729 1.244.446 9.948.472 12.261.578 12.455.921 (194.343)
Ações.......................................................................................................... - - - -

 ............................................................... - - -
Fundos referenciados DI ............................................................................ - - - -
Fundos de Investimento em direito creditório............................................. - - - -
Debêntures ................................................................................................. -
Debêntures - Operação compromissada.................................................... - - - -
Letras do Tesouro Nacional ........................................................................ - -
Letras Financeiras de emissores privados .................................................
Letras Financeiras do Tesouro ................................................................... - -
Notas do Tesouro Nacional ........................................................................ - -
Valores a pagar .......................................................................................... - - - -
Títulos disponíveis para venda ............................................................... - - 6.595 378.058 384.653 407.901 (23.248)
Letras Financeiras do Tesouro ................................................................... - - -
Notas do Tesouro Nacional ........................................................................ - -
Títulos mantidos até o vencimento ........................................................ - - - 480.319 480.319 480.319 -
Notas do Tesouro Nacional ........................................................................ - - - -
Total ........................................................................................................... 785.931 282.729 1.251.041 10.806.849 13.126.550 13.344.141 (217.591)

c. Movimentação das aplicações
2016

1° de 
Janeiro Aplicação Resgate Rendimento

31 de 
dezembro

Quotas de fundos de Investimento 
exclusivos .........................................

Letras Financeiras do Tesouro (*) .......
Notas do Tesouro Nacional (*) .............
Total ....................................................  13.126.550  1.543.605  (2.152.121)  1.797.188  14.315.222 

2015
1° de 

Janeiro Aplicação Resgate Rendimento
31 de 

dezembro
Quotas de fundos de Investimento 

exclusivos .........................................
Letras Financeiras do Tesouro (*) .......
Notas do Tesouro Nacional (*) .............
Total ....................................................  13.321.485  1.839.613  (3.317.210)  1.282.662  13.126.550 

está com efeito de marcação a mercado.
d. Hierarquia do valor justo

Inputs

inputs 
não observáveis).

Em 31 de dezembro de 2016 Nível 1 Nível 2 Total
Títulos a valor justo por meio do resultado ........................... 9.063.025 4.334.649 13.397.674
Ações.......................................................................................... -

 ............................................... -
Fundos de Investimento em direito creditório............................. -
Debêntures ................................................................................. -
Debêntures – Operação Compromissada .................................. -
Letras do Tesouro Nacional ........................................................ -
Letras Financeiras ...................................................................... -
Letras Financeiras do Tesouro ................................................... -
Letras Financeiras do Tesouro – Operação Compromissada .... -
Notas Comerciais ....................................................................... -
Notas do Tesouro Nacional ........................................................ -
Notas do Tesouro Nacional – Operação Compromissada ......... -
Títulos disponíveis para venda 318.946 - 318.946
Letras Financeiras do Tesouro ................................................... -
Notas do Tesouro Nacional ........................................................ -
Títulos mantidos até o vencimento (*) .................................... 628.779 - 628.779
Notas do Tesouro Nacional ........................................................ -
Total ........................................................................................... 10.010.750 4.334.649 14.345.399
Em 31 de dezembro de 2015 Nível 1 Nível 2 Total
Títulos a valor justo por meio do resultado ........................... 7.569.810 4.691.768 12.261.578
Ações.......................................................................................... -

 ............................................... -
Fundos referenciados DI ............................................................ -
Fundos de Investimento em direito creditório............................. -
Debêntures ................................................................................. -
Debêntures – Operação Compromissada .................................. -
Letras do Tesouro Nacional ........................................................ -
Letras Financeiras ...................................................................... -
Letras Financeiras do Tesouro ................................................... -
Notas do Tesouro Nacional ........................................................ -
Valores a pagar .......................................................................... -
Títulos disponíveis para venda ............................................... 384.653 - 384.653
Letras do Tesouro Nacional ........................................................ -
Notas do Tesouro Nacional ........................................................ -
Títulos mantidos até o vencimento (*) .................................... -
Notas do Tesouro Nacional ........................................................ -
Total ........................................................................................... 8.388.382 4.691.768 13.080.150

e. Cobertura das provisões técnicas
 Os valores dos bens e direitos oferecidos em cobertura das provisões técnicas são os seguintes:

31/12/2016 31/12/2015
Total das provisões técnicas (total do valor a cobrir)........................................
Aplicações em títulos e quotas de fundos de investimento ..............................
Excesso de cobertura .................................................................................... 468.359 313.403

f. Desempenho

relação ao referido benchmark.

 
DI sendo que os diferenciais a pagar ou a receber dos contratos futuros são liquidados diariamente. O 

hedge de 

posições detidas à vista.

31/12/2016

Fundo de investimento
Mer- 

cadoria
Prazo de 

realização
Valor de  
Compra

Valor de  
Venda

................................................... -

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

...................................................
Subtotal 62.037 (573.523)

BRAD FI RF Master Ativo ................................................. -
BRAD FI RF Master Ativo .................................................
BRAD FI RF Master Ativo .................................................

Subtotal 165.417 (2.283.179)
 ............................................ -
 ............................................ -

Subtotal 28.287 -
BRAD H FI RF PGBL Conservador .................................. -
BRAD H FI RF PGBL Conservador ..................................
BRAD H FI RF PGBL Conservador ..................................

Subtotal 10.577 (121.193)
 ................................ -
 ................................
 ................................

Subtotal 1.954 (22.155)
 ... -
 ...
 ...

Subtotal 591 (6.340)
 ................................. -
 .................................
 .................................

Subtotal 32.775 (335.419)
BRAD H FI RF VGBL Conservador .................................. -
BRAD H FI RF VGBL Conservador ..................................
BRAD H FI RF VGBL Conservador ..................................

Subtotal 22.311 (252.440)
BRAD H FIM PGBL Agressivo .......................................... -
BRAD H FIM PGBL Agressivo ..........................................
BRAD H FIM PGBL Agressivo ..........................................

Subtotal 4.214 (47.138)
BRAD H FIM PGBL Moderado ......................................... -
BRAD H FIM PGBL Moderado .........................................
BRAD H FIM PGBL Moderado .........................................

Subtotal 15.838 (191.690)
BRAD H FIM PGBL Moderado II ...................................... -
BRAD H FIM PGBL Moderado II ......................................
BRAD H FIM PGBL Moderado II ......................................

Subtotal 5.916 (67.532)
 .......... -
 .......... -

Subtotal - (2.051)
 ................. -
 ................. -
 .................

Subtotal 2.323 (42.408)
 ................ -
 ................ (200)
 ................

Subtotal 1.889 (22.743)
 ............... -
 ...............
 ...............

Subtotal 696 (4.542)
 ................................ -
 ................................
 ................................

Subtotal 676 (14.120)
....................................... -
.......................................

Subtotal 65 (5.442)
BRAD H FIM VGBL Agressivo .......................................... -
BRAD H FIM VGBL Agressivo ..........................................
BRAD H FIM VGBL Agressivo ..........................................

Subtotal 8.513 (112.526)
BRAD H FIM VGBL Moderado ......................................... -
BRAD H FIM VGBL Moderado .........................................
BRAD H FIM VGBL Moderado .........................................

Subtotal 21.400 (254.295)
BRAD H FIM VGBL Moderado II ...................................... -
BRAD H FIM VGBL Moderado II ......................................
BRAD H FIM VGBL Moderado II ......................................

Subtotal 4.495 (47.192)
 ........... -
 ...........
 ...........

Subtotal 4.865 (49.004)
Total ................................................................................. 394.839 (4.454.933)
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31/12/2015

Fundo de investimento
Merca-

doria
Prazo de 

realização
Valor de 
Compra

Valor 
de Venda

................................................... -

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

...................................................
Subtotal 340.501 (308.821)

BRAD FI RF Master Ativo ................................................. -
BRAD FI RF Master Ativo ................................................. -
BRAD FI RF Master Ativo ................................................. -

Subtotal 347.110 (2.162.614)
 ............................................ -
 ............................................ -

Subtotal 29.499 (20.494)
BRAD H FI RF PGBL Conservador .................................. -
BRAD H FI RF PGBL Conservador ..................................
BRAD H FI RF PGBL Conservador .................................. -

Subtotal 21.822 (113.737)
 ................................ -
 ................................
 ................................ -

Subtotal 8.970 (47.187)
 ... -
 ... -
 ... -

Subtotal 1.121 (5.698)
 ................................. -
 .................................
 ................................. -

Subtotal 61.067 (317.244)
BRAD H FI RF VGBL Conservador .................................. -
BRAD H FI RF VGBL Conservador ..................................
BRAD H FI RF VGBL Conservador .................................. -

Subtotal 53.218 (244.811)
BRAD H FIM PGBL Agressivo .......................................... -
BRAD H FIM PGBL Agressivo ..........................................
BRAD H FIM PGBL Agressivo .......................................... -

Subtotal 6.641 (54.001)
BRAD H FIM PGBL Moderado II ...................................... -
BRAD H FIM PGBL Moderado II ......................................
BRAD H FIM PGBL Moderado II ...................................... -

Subtotal 11.472 (63.183)
 .......... -
 .......... -
 .......... -

Subtotal 259 (1.924)
 ................. -
 .................
 ................. -

Subtotal 5.779 (37.296)
 ................ -
 ................
 ................ -

Subtotal 3.450 (24.510)
 ............... -
 ...............
 ............... -

Subtotal 1.035 (6.026)
 ................................ -
 ................................
 ................................ -

Subtotal 1.725 (17.274)
....................................... -
.......................................
....................................... -

Subtotal 518 (5.703)
BRAD H FIM VGBL Agressivo .......................................... -
BRAD H FIM VGBL Agressivo ..........................................
BRAD H FIM VGBL Agressivo .......................................... -

Subtotal 18.113 (111.526)
BRAD H FIM VGBL Moderado ......................................... -
BRAD H FIM VGBL Moderado .........................................
BRAD H FIM VGBL Moderado ......................................... -

Subtotal 51.148 (245.068)
BRAD H FIM VGBL Moderado II ...................................... -
BRAD H FIM VGBL Moderado II ......................................
BRAD H FIM VGBL Moderado II ...................................... -

Subtotal 10.695 (49.238)
HSBC FI RF Previdenciário Classic II .............................. -
HSBC FI RF Previdenciário Classic II .............................. -
HSBC FI RF Previdenciário Classic II .............................. -

Subtotal 345 (2.290)
 ........... -
 ...........
 ........... -

Subtotal 8.970 (46.729)
Total ................................................................................. 983.458 (3.885.374)

5 Títulos e créditos a receber
31/12/2016 31/12/2015

 ................................
Taxa de administração de gestão de fundos ....................................
Adiantamento à funcionários ............................................................
Outros títulos e créditos a receber ...................................................
Total  ................................................................................................ 19.201 15.437
Curto Prazo ..................................................................................... 19.201 15.437

6 Créditos tributários e previdenciários
31/12/2016 31/12/2015

Imposto de renda ............................................................................. -
Créditos tributários de diferenças temporárias .................................
Outros ...............................................................................................
Total ................................................................................................. 28.757 29.122 
Curto prazo ..................................................................................... 11.313 11.625 
Longo prazo .................................................................................... 17.444 17.497 

7 Depósitos de terceiros
a. Composição 31/12/2016 31/12/2015

 .................................................
Total ................................................................................................. 75.843 677
b. Tempo de permanência 31/12/2016 31/12/2015

 ....................................................................................
Total .................................................................................................. 75.843 677

8 Transações com partes relacionadas
 Os principais saldos na data do balanço, bem como as receitas (despesas) dos períodos, estão 

apresentados a seguir: 
31/12/2016

Ativo ...................................................... 1.340.401
Disponível ............................................ 524

 
Aplicações - Operações 

Compromissadas ............................. 1.339.877
 

Passivo 12.981
Dividendos a pagar .............................. 12.981

 
Kirton Seguros S.A. (empresa coligada) 

 
(empresa ligada) .................................

Total (Ativo - Passivo) ......................... 1.327.420

31/12/2016

Despesas .........................................  (1.065)
Despesas administrativas..............  (882)
Banco Bradesco S.A.

 ............................
Custo de aquisição/comissão .......  (89)
Kirton Corretora de Seguros 

S.A.(empresa ligada) .....................
Despesas com aluguéis .................  (94)
Banco Bradesco S.A.

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

Total (Receita - Despesa) ...............  (1.065)

da aquisição pelo Banco Bradesco. Também no que se refere aos montantes de receitas e despesas 

 Remuneração do pessoal-chave da Administração

composta pelos diretores da Companhia.
9 Obrigações a pagar

31/12/2016 31/12/2015
 ........................................

.........................
Outros ...............................................................................................
Total ................................................................................................. 15.284 20.060
Curto Prazo ..................................................................................... 14.194 19.764
Longo Prazo .................................................................................... 1.090 296

10  Impostos e contribuições
31/12/2016 31/12/2015

Imposto de renda..............................................................................
Contribuição social ...........................................................................

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

Total ................................................................................................. 7.944 6.042
Curto prazo ..................................................................................... 7.944 6.042

11 Outras contas a pagar
31/12/2016 31/12/2015

Serviços de terceiros - consultorias..................................................
Prestação de serviços intercompanhias ........................................... -
Aluguéis a pagar...............................................................................
Outras ...............................................................................................
Total ................................................................................................. 1.536 5.063
Curto prazo ..................................................................................... 1.271 4.737
Longo prazo .................................................................................... 265 326

12 Provisões técnicas e custos de aquisição diferidos – seguros
a. Composição

Ramos de atuação Provisões técnicas Custos de aquisição diferidos
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

VGBL ...................................
Vida em grupo (*) ................. - -
Acidentes pessoais (*) .......... - -
Total .................................... 8.624.086 7.735.492 2.430 9.467
Curto prazo ........................ 9.516 6.776 1.803 1.893
Longo prazo ....................... 8.614.570 7.728.716 627 7.574

(*)  Os saldos de provisões técnicas dos ramos de acidentes pessoais e vida em grupo contemplam o 

mas não avisados.
b. Provisão de sinistros a liquidar - seguros

2016
1º de janeiro Constituições Pagamentos Reversões 31 de dezembro

Acidentes pessoais...
Vida em grupo ..........
Prestamista............... - - -
Total ......................... 2.217 2.143 (739) (724) 2.897

2015
1º de janeiro Constituições Pagamentos Reversões 31 de dezembro

Acidentes pessoais...
Vida em grupo ..........
Prestamista............... -
Total ......................... 3.099 1.546 (1.271) (1.157) 2.217

c. Provisão despesas relacionadas – seguros
2016

1º de janeiro Constituições Reversões 31 de dezembro
Acidentes pessoais...
Vida em grupo ..........
Total ......................... 586 206 (223) 569

2015
1º de janeiro Constituições Reversões 31 de dezembro

Acidentes pessoais...
Vida em grupo ..........
Prestamista............... 2 -
Total ......................... 1.017 549 (980) 586

d. Movimentação de provisões técnicas de vida com cobertura de sobrevivência
2016 2015

Saldo em 1º de janeiro .................................................................. 7.732.631 8.133.806
 ................................................

Portabilidades aceitas (cedidas).......................................................
.........................................................

Pagamentos de benefícios e resgates ............................................
Saldo em 31 de dezembro ............................................................ 8.620.300 7.732.631
Curto prazo .................................................................................... 5.730 3.915
Longo prazo ................................................................................... 8.614.570 7.728.716

e. Movimentação de custos de aquisição diferidos – seguros
2016 2015

Saldo em 1º de janeiro ...................................................................  9.467 21.899
Constituição de custo de aquisição ..................................................
Apropriação de despesas incorridas no exercício ............................
Saldo em 31 de dezembro .............................................................  2.430 9.467
Curto prazo .....................................................................................  1.803 1.893
Longo prazo ....................................................................................  627 7.574

13 Provisões técnicas de previdência complementar
a. Movimentação de reservas de previdência

2016 2015
Saldo em 1º de janeiro .................................................................... 5.031.256 4.893.778

 .................................................
Portabilidades aceitas (cedidas)........................................................

..........................................................
Pagamentos de benefícios e resgates .............................................
Sinistros ocorridos mas não avisados ..............................................
Saldo em 31 de dezembro ............................................................. 5.248.053  5.031.256
Curto prazo ..................................................................................... 66.332 65.365
Longo prazo .................................................................................... 5.181.721  4.965.891

b. Movimentação de provisões de sinistros a liquidar de previdência
2016 2015

Saldo em 1º de janeiro ................................................................... 5.765 6.363
Constituição ......................................................................................

..........................................................
Pagamentos e cancelamentos .........................................................
Saldo em 31 de dezembro ............................................................. 6.472  5.765

c. Movimentação de custos de aquisição diferidos - previdência complementar
2016 2015

Saldo em 1º de janeiro .................................................................... 5.888 8.056
Constituição de custo de aquisição ...................................................
Apropriação de despesas incorridas no exercício .............................
Saldo em 31 de dezembro .............................................................. 3.499  5.888
Curto prazo ...................................................................................... 2.283 1.945
Longo prazo ..................................................................................... 1.216  3.943

d. Desenvolvimento de sinistros e benefícios

comparando os sinistros pagos com as suas respectivas provisões, partindo do ano em que o sinistro foi 
avisado. A parte superior do quadro demonstra a variação da provisão no decorrer dos anos. A provisão 
varia à medida que as informações mais precisas a respeito da frequência e severidade dos sinistros são 
obtidas. A parte inferior do quadro demonstra a reconciliação dos montantes com os saldos contábeis.
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Ano do aviso do sinistro
Ano de ocorrência Até 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total
Montante de sinistros avisados
No ano do aviso..................................................................................... -
Um ano após o aviso ............................................................................. - -
Dois anos após o aviso ......................................................................... - - -
Três anos após o aviso ......................................................................... - - - -
Quatro anos após o aviso...................................................................... - - - - -
Cinco anos após o aviso ....................................................................... - - - - - -
Seis anos após o aviso.......................................................................... - - - - - - -
Sete anos após o aviso ......................................................................... - - - - - - - -
Oito anos após o aviso .......................................................................... - - - - - - - - -
Nove anos após o aviso ........................................................................ - - - - - - - - - -

 .......................................................................... - - - - - - - - - - -
Estimativa dos sinistros em 31 de dezembro de  2016.................... 100.825 36.778 35.156 16.467 8.920 8.066 7.241 4.272 4.406 2.811 2.499 227.441
Montante pago ..................................................................................... (99.578) (34.525) (34.499) (16.282) (8.831) (7.909) (5.034) (3.321) (3.338) (2.319) (2.436) (218.072)
Posição de sinistros em 31 de dezembro de 2016 ........................... 1.247 2.253 657 185 89 157 2.207 951 1.068 492 63 9.369

e. Desenvolvimento da provisão de sinistros judiciais
PSL Resseguro

Saldo em 1º de janeiro de 2016  ............................................................................. 7.982 1.044
(-) Total Pago no Período  ......................................................................................... -
Total provisionado até o fechamento do exercício anterior para as ações
 pagas no período  .................................................................................................... -
  Quantidade de ações pagas ................................................................................... -
(+) Novas constituições referentes a citações do exercício  ..................................... -
Quantidade de ações referentes a novas constituições no período ......................... -
(+) Constituições referentes citações de períodos anteriores  ..................................
(-) Baixa da provisão por êxito .................................................................................. -

 .............. -
 ................................ -

Saldo em 31 de dezembro de 2016  .......................................................................  9.369 1.891
14 Provisões judiciais

perdas decorrentes dos respectivos processos. O passivo relacionado à obrigação legal em discussão 

as quais não cabem mais recursos, ou a sua prescrição.

considerando o valor depositado. Para os demais processos, a provisão é constituída com base no 

 As ações propostas referem-se a assuntos pertinentes à atividade comercial normal desenvolvida pela 
Companhia, sendo assuntos referentes à devolução de contribuições de planos previdenciários, à 

31/12/2016 31/12/2015
 Provisões Depósitos Provisões Depósitos
Fiscais ................................................................. - -
Trabalhistas (*) .....................................................
Cíveis...................................................................
Total .................................................................... 84.708 26.744 38.196 19.513 

- Provisão de sinistros a liquidar.
b. Movimentação das provisões judiciais

Fiscais Trabalhistas Cíveis Total
Saldo em 1º janeiro de 2016  ...................... 14  37.646  536  38.196 
Constituições  ................................................ -

 .............................
Saldo em 31 de dezembro de 2016 ............  -  84.531  177  84.708 
Saldo em 1º janeiro de 2015  ...................... 8.878  23.445  1.279  33.602 
Constituições  ................................................ -

 ..............................
 .................................. - -

Saldo em 31 de dezembro de 2015 ............ 14  37.646 536  38.196 
c. Causas judiciais avaliadas como possíveis e não provisionadas
  

parte deste montante se refere à discussão de PIS e COFINS descrita abaixo.

ao resultado da venda de bens e serviços. A consequente redução da base de cálculo e a compensação 

entendimento da Receita Federal de que a base de cálculo desses tributos deve incluir todas as receitas 

em sua maioria, na esfera administrativa federal, exceto por um dos processos que tem curso na esfera 

advogados internos e externos. 

respectiva constituição de provisões técnicas, desta forma, começando a efetuar o recolhimento sobre o 

15 Patrimônio líquido
a. Capital social e dividendos
 

e sem valor nominal. 

31/12/2016 31/12/2015
Lucro líquido do exercício ..................................................................... 54.653 66.519
(-) Constituição da Reserva legal (*) .........................................................
Base para cálculo ................................................................................... 51.920 63.193
Dividendos propostos ............................................................................ (12.980) (15.798)
Kirton Participações e Investimentos Ltda (**) ..........................................
Minoritários (**) ..........................................................................................
Dividendos pagos no exercício (**) ....................................................... 110.000 -

 (*)  Constituição da reserva legal foi limitada aos percentuais previstos na legislação vigente 

b. Reservas de lucros
 

c. Ajustes com títulos e valores mobiliários
 

 

d. Patrimônio líquido ajustado e adequação de capital
 Gestão de Capital

para atender os requerimentos regulatórios determinados pelo Conselho Nacional de Seguros Privados 

os acionistas.

 Patrimônio líquido ajustado e adequação de capital

capital mínimo requerido (CMR), equivalente ao maior valor entre o capital base e o capital de risco (CR). 
 A Companhia está apurando o CR com base nos riscos de subscrição, crédito, mercado e operacional 

como demonstrado abaixo:
31/12/2016

Patrimônio líquido contábil ................................................................................................. 342.049

Ajustes associados à variação dos valores econômicos ................................................ 24.156

 no cálculo da PCC ................................................................................................................

Patrimônio líquido Ajustado (PLA) ..................................................................................... 366.205

Capital mínimo requerido (CMR) - (Maior valor entre I e II) .............................................. 207.316

Capital base – (CB) - (I) ........................................................................................................ 15.000

Capital de risco – (CR) - (II) (*) ............................................................................................. 207.316

Capital adicional de risco de subscrição ................................................................................

Capital adicional de risco de crédito .......................................................................................

Capital adicional de risco de mercado....................................................................................

Capital adicional de risco operacional ....................................................................................

Efeito da correlação entre os riscos................................................................................... (20.391)

 ..................................................................... 158.889

 ................................................................................... 468.359

Ativos líquidos ...................................................................................................................... 468.359

 ..... 207.316 

Índice de liquidez em relação ao CR % ** ........................................................................... 226%
 (*)  Cálculo de Capital de Risco é a soma do capital de risco de crédito, mercado, subscrição e 

16 Detalhamento das principais contas da demonstração de resultado
a. Ramos de atuação

Contribuições/prêmio 
líquido de resseguro Comercialização % Sinistralidade %

 31/12/2016        31/12/2015 31/12/2016        31/12/2015 31/12/2016        31/12/2015
Cobertura de riscos .....
VGBL ........................... 0,22
PGBL ...........................
Total ............................ 1.528.879 1.682.751 1,61 2,89 3,02 3,47

b. Rendas com taxa de gestão e outras taxas
31/12/2016        31/12/2015

VGBL ................................................................................................
PGBL ................................................................................................
Total ................................................................................................. 155.175 160.616

c. Sinistros ocorridos e benefícios retidos - seguros e previdência
31/12/2016        31/12/2015

 .....................................................................
Despesas com benefícios ................................................................
Despesas com sinistros....................................................................
Variação da provisão de sinistros ocorridos e não avisados ............
Total ................................................................................................. (46.188) (58.365)

d. Despesas de custo de aquisição - seguros e previdência
31/12/2016        31/12/2015

Comissões .......................................................................................................

Outras despesas de custo de aquisição .........................................................

Variação dos custos de aquisição diferidos .....................................................

Total ................................................................................................................ (26.787) (48.656)

e. Outras receitas e (despesas) operacionais - seguros e previdência
31/12/2016 31/12/2015

 ...............
Outras receitas ................................................................................................
Total ................................................................................................................ (2.128) (1.860)
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(1) Ressalta-se que, até 30 de junho de 2016, o HSBC Latin America Holdings (UK) limited era acionista controlador do HSBC Bank e de suas controladas, sendo responsável por todos os atos e informações, antes do 
fechamento da venda das ações de emissão do HSBC Brasil para seus atuais controladores, 1º de julho de 2016. Os atuais controladores e novos administradores da Companhia,  foram nomeados em 1º de julho de 2016, 
após renúncia dos antigos diretores.

Diretoria1

Marco Antonio Gonçalves
Diretor-Gerente

Alexandre Nogueira da Silva
Diretor

Eugênio Liberatori Velasques
Diretor

Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa
Diretor

Jorge Pohlmann Nasser
Diretor-Geral

Ivan Luiz Gontijo Júnior
Diretor-Gerente

Jair de Almeida Lacerda Júnior
Diretor-Gerente

Jair de Almeida Lacerda Júnior

Eduardo Duarte da Silva

f. Despesas administrativas
31/12/2016 31/12/2015

Pessoal próprio................................................................................................
Ordenados ....................................................................................................

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

 .......................................................................................
Programa de alimentação ao trabalhador ....................................................
Despesas com vale-transporte .....................................................................

 .............................................................................
Outras ...........................................................................................................

Serviços de terceiros .......................................................................................
 ..........................................................................

Donativos e contribuições ...............................................................................
Publicações .....................................................................................................
Publicidade e propaganda ...............................................................................
Reembolso de despesas intercompanhias (*) ..................................................
Outras ..............................................................................................................
Total ................................................................................................................ (77.836) (62.222)

ser reconhecidas individualmente nas Companhias.
g. Despesas com tributos

31/12/2016 31/12/2015
PIS ...................................................................................................................
COFINS ...........................................................................................................

 ........................................................................................
ISS ...................................................................................................................
Outras ..............................................................................................................
Total ................................................................................................................ (18.256) (15.598)

31/12/2016 31/12/2015
 ........................................................................................

Fundos de investimentos.................................................................................
 .............................................................................

Outras ..............................................................................................................
Subtotal .......................................................................................................... 1.788.815 1.345.172

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

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

Com títulos de renda variável ..........................................................................
 ......................................................

Taxa de administração de fundos ....................................................................
Outras ..............................................................................................................
Subtotal .......................................................................................................... (1.752.697) (1.296.435)
Total ................................................................................................................ 36.118 48.737

i. Imposto de renda e contribuição social

31/12/2016 31/12/2015
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social
 (após participações no lucro)...................................................................... 102.453 113.104
Imposto de renda e contribuição social  ..................................................... (46.104) (47.695)
Exclusões/(adições) permanentes................................................................ (682) (451)
Contribuições e doações .................................................................................
Outras ..............................................................................................................
Outros ajustes ............................................................................................... (1.014) 1.561

 .........................................
Efeito tributário - aumento da alíquota da CSLL – diferido ..............................
Outros ..............................................................................................................
Imposto de renda e contribuição social devidos sobre
 o resultado do exercício ............................................................................. (47.800) (46.585)
Alíquota efetiva .............................................................................................. 46,7% 41,2%

  Composição da conta de despesa com imposto de renda e contribuição social
31/12/2016 31/12/2015

Impostos correntes
Imposto de renda e contribuição social devidos..............................................
Impostos diferidos

...................
Total ................................................................................................................ (47.800) (46.585)

Saldos em 
31/12/2015

Constituição/ 
(realização)

Saldos em 
31/12/2016

Imposto de renda e contribuição social diferido ativo
 .........

................................
Provisão para honorários advocatícios .....................................

venda  ..................................................................................... -
Outros ........................................................................................
Total dos créditos tributários ativos - sobre diferenças 

temporárias ........................................................................... 28.635 6.843 35.478
Imposto de renda e contribuição social diferido passivo

venda  .....................................................................................
Total dos créditos tributários passivos ................................. (676) (6.085) (6.761)
Créditos tributários líquidos .................................................. 27.959 758 28.717

Saldos em 
1º/01/2015

Constituição/ 
(realização)

Saldos em 
31/12/2015

Imposto de renda e contribuição social diferido ativo
 .........

................................
Provisão para honorários advocatícios .....................................

 ....
Outros ........................................................................................
Total dos créditos tributários ativos – sobre diferenças 

temporárias ........................................................................... 16.164 12.471 28.635
Imposto de renda e contribuição social diferido passivo

 ....
Total dos créditos tributários passivos ................................. (2.625) 1.949 (676)
Créditos tributários líquidos .................................................. 13.539 14.420 27.959

Ano Imposto de renda Contribuição social Total
..............................
..............................
..............................

2020..............................
 .............

Total ............................. 21.870 13.608 35.478
 O valor

17 Outras informações
a. Plano de aposentadoria complementar
 A Companhia é patrocinadora de um plano de aposentadoria complementar para os seus funcionários, na 

b. Relatório de Comitê de Auditoria
 O

Aos Administradores e Acionistas da
Kirton Vida e Previdência S.A. 
São Paulo – SP
Opinião

informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam, adequadamente, em todos 

data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.
Base para opinião

responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 

as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
nossa opinião.

Outros assuntos - Valores correspondentes ao exercício anterior

corretamente efetuados, em todos os aspectos relevantes. Não fomos contratados para auditar, revisar 
ou aplicar quaisquer outros procedimentos sobre as informações referentes ao balanço patrimonial e a 

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório 

demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 

Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 

independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade 
da Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não 
ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 

as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 

O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 

representações falsas intencionais.

respectivas divulgações feitas pela Administração.

em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.

divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 

KPMG Auditores Independentes Erika Carvalho Ramos

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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Aos Administradores e Acionistas da
Kirton Vida e Previdência S.A.
São Paulo - SP
Examinamos as provisões técnicas e os ativos de resseguro registrados nas demonstrações contábeis e os 
demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, 

acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.
Responsabilidade da Administração 
A Administração é responsável pelas provisões técnicas, pelos ativos de resseguro registrados nas 
demonstrações contábeis e pelos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade 
de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção elaborados de acordo com os 
princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência 
de Seguros Privados – SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, e pelos controles 
internos que ela determinou serem necessários para permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos atuários independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as provisões técnicas e os ativos de resseguro 
registrados nas demonstrações contábeis e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da 
necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção com base em 

demonstrações contábeis e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de 
cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção estão livres de distorção relevante. 
Em relação ao aspecto da Solvência, nossa responsabilidade está restrita a adequação dos demonstrativos 
da solvência e do capital mínimo da Companhia e não abrange uma opinião no que se refere as condições 

de lucros que garantam a sua continuidade no futuro.
Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência 
a respeito dos valores das provisões técnicas e dos ativos de resseguro registrados nas demonstrações 
contábeis e dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das 
provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção. Os procedimentos selecionados dependem do 

por fraude ou erro. Nessas avaliações de risco, o atuário considera os controles internos relevantes para 
o cálculo e elaboração das provisões técnicas e dos ativos de resseguro registrados nas demonstrações 
contábeis e dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das 

a efetividade desses controles internos da Kirton Vida e Previdência S.A.

de auditoria atuarial.
Opinião
Em nossa opinião, as provisões técnicas e os ativos de resseguro registrados nas demonstrações contábeis 
e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões 

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.

Outros assuntos
No contexto de nossas responsabilidades acima descritas, considerando a avaliação de riscos de distorção 

auditoria atuarial, em base de testes aplicados sobre amostras. Consideramos que os dados selecionados em 

a partir de selecionados procedimentos, em base de testes aplicados sobre amostras, observamos que 
existe correspondência desses dados, que serviram de base para apuração dos itens integrantes do escopo 

o exercício auditado, em seus aspectos mais relevantes.

KPMG Financial Risk & Actuarial Services Ltda. 

Anexo I
Kirton Vida e Previdência S.A.

(Em milhares de Reais)
1. Provisões Técnicas e ativos de resseguro 31/12/2016

Total de provisões técnicas  .................................................................................................... 13.872.139
Total de provisões técnicas auditadas ................................................................................... 13.872.139
Total de ativos de resseguro .................................................................................................... 2.019

2. Demonstrativo dos valores redutores da necessidade de cobertura
das provisões técnicas 31/12/2016
Provisões Técnicas (a) ............................................................................................................. 13.872.139
Valores redutores (b) ...................................................................................................................
Total a ser coberto (a-b) ........................................................................................................... 662.421

3. Demonstrativo do Capital Mínimo 31/12/2016
Capital Base (a) ..........................................................................................................................
Capital de Risco (CR) (b) ............................................................................................................
Exigência de Capital (CMR) (máximo de a e b) ...................................................................... 207.316

4. Demonstrativo da Solvência 31/12/2016
 ........................................................................................

Exigência de Capital (CMR) (b) ..................................................................................................
 ........................................................................ 158.889

Ativos Garantidores (d) ...............................................................................................................
Total a ser Coberto (e) ................................................................................................................

468.359
Ativos Líquidos (g) ......................................................................................................................
Capital de Risco (CR) (h) ............................................................................................................

Índice de Liquidez em relação ao CR % (*) (g / h) 226%
 

5. Demonstrativo dos limites de retenção (Ramos SUSEP) 31/12/2016

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

PARECER DOS ATUÁRIOS INDEPENDENTES

Usina Açucareira Paredão S.A.
CNPJ/MF. nº 61.340.238/0001-50 - NIRE 353.0002083-9

Ata da Assembléia Geral Ordinária, realizada em 22/04/2016
Data, Hora e Local: 22/4/16, às 09 hs, na sede social na Avenida Paulista, 
352, 12º andar, sala 123, nesta Capital. Convocação: edital publicado 
no DOESP e no jornal Empresas & Negócios dos dias 10, 11 e 12/3/16. 
Presença: acionistas representando mais de 2/3 do capital social com 
direito a voto. Mesa: Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi; 
Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembléia 
deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do artigo 130, § 
1º da Lei nº 6.404/76. Deliberações: 1. aprovar o relatório da administração, 
balanço e contas do exercício social findo em 31/12/15, publicados 
no DOESP e no jornal Empresas & Negócios do dia 09/4/16, tendo os 
acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à 
disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 
10, 11 e 12/3/16; 2. fixar em R$ 0,00 o valor global dos honorários mensais 
a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês; 
3. Outros assuntos: Com a aprovação de todos os presentes, foi acolhida 
moção apresentada pelo Presidente para constar desta ata as merecidas 
homenagens e também a gratidão da sociedade e de seus acionistas 
ao ex-diretor Luis Eduardo de Moraes Giorgi, falecido em 14/6/15, pelos 
relevantes serviços que prestou à sociedade. Encerramento: nada mais 
havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembléia, 
da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. SP, 22/4/16. Assinatura: 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Presidente da Mesa; Antonio Carlos 
de Sant’Anna, Secretário.- Acionistas: Helofredo Participações Ltda., 
por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares 
Giorgi; Rolenir Sociedade de Participações Ltda., por Lenira Pereira 
de Oliveira Giorgi Pagliari e Isabela Pagliari; Roberto Azevedo Soares 
Giorgi; Begônias Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., 
por procuração Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Flávio de Bernardi; 
Agropecuária Santa Maria do Guataporanga S.A., por Roberto Azevedo 
Soares Giorgi e Flávio de Bernardi; Cia. Mascote de Empreendimentos, 
por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Flávio de Bernardi; Cotonifício 
Guilherme Giorgi S.A., por Roberto Azevedo Soares Giorgi e Flávio 
de Bernardi; Embalagens Americana Ltda., por Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Glicínea Empreendimentos e 
Participações Ltda., por Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi 
Pagliari; Limantos Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Metalúrgica Aricanduva S.A., por 
Rogério Giorgi Pagliari e Flávio de Bernardi; Refinaria Nacional de Sal S.A., 
por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; 
União Industrial mercantil Brasileira S.A., por Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi e Flávio de Bernardi; e, Yajna Participações e Empreendimentos 
Ltda., por Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari. 
SP, 22/04/16. Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Presidente; 
Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. Jucesp nº 439.506/16-
5 em 18/10/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

SAG Holding Patrimonial Ltda.
CNPJ nº 19.712.300/0001-21 - NIRE nº 35.228.189.038

Ata de Reunião Extraordinária dos Sócios Cotistas em 01/02/2017
Data e hora: 01/2/17, às 11 hs. Local: sede social, Rua Xavier Gouveia, 
241 - apartamento 54 - Parque Colonial - SP/SP. Presença: Totalidade. 
Mesa: Presidente: Sergio Paulo Fernandes Mattoso e Secretária: 
Denize Tagnin Convocação: Dispensadas. Ordem do dia: Alcançado 
o quorum legal para se efetivar esta reunião extraordinária, com o 
objetivo de discutir e deliberar sobre a ordem do dia prevista, a saber: 
a-) Analisar e aprovar a redução do capital social da sociedade de R$ 
1.614.622,00 para R$ 505.812,00, com a exclusão dos imóveis, no valor 
de R$ 1.108.809,66, em moeda corrente nacional, que retornam ao sócio 
Sergio Paulo Fernandes Mattoso. Deliberações: Discutido e analisado 
pelos sócios presentes, foi aprovado por unanimidade: a-) A redução do 
capital social da sociedade de R$ 1.614.622,00 para R$ 505.812,00, com 
a exclusão dos imóveis, abaixo descritos, no valor de R$ 1.108.809,66 
e R$ 0,34, em moeda corrente nacional, que retornam ao sócio Sergio 
Paulo Fernandes Mattoso. Apartamento nº 54, localizado nº 5º andar do 
Condomínio denominado Acquare Campo Belo, situado na Rua Xavier 
Gouveia nº 241 - na Vila Independência, no 30º Subdistrito - Ibirapuera, 
com área privada de 154,39 m², (sendo 131,92 m², coberta e 22,47 m², 
descoberta e já incluída a área de 2,92 m² correspondente ao depósito nº 
93 do 4º subsolo); a área comum de 136,69 m² (sendo 32,27 m², coberta 
e 104,42 m², descoberta e já incluído o direito de uso das vagas nºs 305, 
306 e 307 do 4º subsolo); e, a área total de 291,08 m², equivalente a uma 
fração ideal de 0,0087 no terreno e nas partes de propriedades e uso 
comum do condomínio. Cadastrado na Prefeitura Municipal de SP sob 
nºs 086.188.0196-8. Registrado no 15º Oficial de Registro de Imóveis de 
São Paulo, sob matrícula nº R.04-202.718, ficha 002 do Livro nº 2 - Regis-
tro Geral, em 22/02/2011. Escritura de Compra e Venda, lavrada no 16º 
Tabelião desta Capital, no livro 3.691 - paginas 071/074, em 22/12/2010. 
Valor: R$ 558.809,66. Apartamento Nº 81, localizado no 8º andar ou Pavi-
mento XI do Edifício Paraty, situado à Rua Dr. Silvino Canuto Abreu, nº 
434, no 30º Subdistrito - Ibirapuera, com área útil de 100,30 m², área 
comum do armário de 6,80 m², área comum de garagem de 77,88 m², 
área comum do apartamento de 69,802 m², área comum total de 154,48 
m² e finalmente área total de 254,782 m², com fração ideal de 4,1667% 
no terreno e coisas de uso comum do edifício. Cadastrado na Prefeitura 
Municipal de SP nº 086.238.0043-5. Registrado nº 15º. Oficial de Registro 
de Imóveis de SP, sob matrícula nº R 07-155.699, ficha 01 do Livro nº 
2 - Registro Geral, em 07/11/2013. Escritura de Compra e Venda, lavrada 
no 23º Tabelião de Notas desta Capital, no livro 3.546 - páginas 031/034, 
em 09/10/2013. Valor: R$ 550.000,00. Lavratura e Leitura da Ata: 
Nada mais. Sergio Paulo Fernandes Mattoso, Presidente e Denize Tag-
nin, Secretária. Sócios: Sergio Paulo Fernandes Mattoso e André Tagnin 
Mattoso, representado por seus pais: Sergio Paulo Fernandes Mattoso e 
Denize Tagnin Gabriela Tagnin Mattoso, representada por seus pais: Ser-
gio Paulo Fernandes Mattoso e Denize Tagnin. Anuente: Denize Tagnin.

Odebrecht TransPort Aeroportos S.A.
CNPJ/MF nº 18.828.284/0001-74 – NIRE 35.300.456.491

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 20 de janeiro de 2017

Dia, hora e local: Em 20 de janeiro de 2017, às 10:00 horas, na sede 
da Companhia, localizada na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 8° andar, 
Parte E, Butantã, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05501-050. 
Presença: Acionista representando a totalidade do capital social, 
conforme assinatura constante no Livro de Registro de Presença de 
Acionistas. Convocação: Dispensada a publicação de Editais de 
Convocação, na forma do Artigo 124, §4° da Lei nº 6.404/76, conforme 
alterada (“Lei das S.A.s”). Mesa: Marcelo Felberg - Presidente; Mariana 
Deperon Grimaldi de Oliveira - Secretária. Deliberações: 1) Aprovada 
a lavratura da presente ata na forma sumária, conforme faculta o Artigo 
130, §1°, da Lei das S.A.s; e 2) Aprovado o aumento do capital social 
da Companhia em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), passando 
dos atuais R$ 554.451.765,00 (quinhentos e cinquenta e quatro 
milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, setecentos e sessenta e 
cinco reais) para R$ 555.151.765,00 (quinhentos e cinquenta e cinco 
milhões, cento e cinquenta e um mil, setecentos e sessenta e cinco 
reais), mediante a emissão de 700.000 (setecentas mil) novas ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de 
R$ 1,00 (um real) por ação, observados os critérios do Artigo 170, § 
1º da Lei das S.A.s, totalizando o valor de R$700.000,00 (setecentos 
mil reais), subscritas e a serem integralizadas pela acionista Odebrecht 
TransPort S.A., na forma do Boletim de Subscrição, que passa a fazer 
parte integrante da presente ata conforme Anexo I. Em consequência 
do acima exposto, o Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia passa 
a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5° - O capital social 
da Companhia é de R$ 555.151.765,00 (quinhentos e cinquenta e 
cinco milhões, cento e cinquenta e um mil, setecentos e sessenta e 
cinco reais), dividido em 555.151.765 (quinhentas e cinquenta e cinco 
milhões, cento e cinquenta e uma mil, setecentas e sessenta e cinco) 
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” Quorum 
das deliberações: Todas as deliberações foram aprovadas por 
unanimidade, sem reserva ou restrições pela acionista representando 
a totalidade do capital social da Companhia. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente 
ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e 
por todos os presentes. São Paulo/SP, 20 de janeiro de 2017. Mesa: 
Marcelo Felberg - Presidente; Mariana Deperon Grimaldi de Oliveira - 
Secretária. Acionista: Odebrecht TransPort S.A., representada por seus 
Diretores Marcelo Felberg e Paulo Henrique dos Santos Quaresma. 

da Companhia. São Paulo/SP, 20 de janeiro de 2017. Mariana Deperon 
Grimaldi de Oliveira, Secretária.  Junta Comercial do Estado de São 

R. Britto Gonçalves - Secretária-Geral.

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

(Companhia Aberta)
Fato Relevante 

Conclusão da incorporação da Nova Fronteira Bioenergia S.A. 
São Paulo, 23 de fevereiro de 2017 São Martinho S.A. (BM&FBoves-
pa: SMTO3; Reuters: SMTO3 SA e Bloomberg: SMTO3 BZ) (“São 
Martinho” ou “Companhia”), um dos maiores produtores de açúcar e 
etanol do Brasil, em complemento aos Fatos Relevantes divulgados 
em 15 de dezembro de 2016 e 30 de janeiro de 2017, comunica aos 
seus acionistas e ao mercado em geral a aprovação pela Assembleia 
Geral da Companhia realizada nesta data da incorporação (“Incorpo-
ração”) da Nova Fronteira Bioenergia S.A. (“NFB”). Em decorrência 
da Incorporação a NFB foi extinta e o capital social da Companhia 
foi aumentado, com a emissão de 24.023.708 novas ações ordiná-
rias nominativas, escriturais e sem valor nominal, representativas de 
6,60% do capital social votante e total da Companhia, as quais foram 
atribuídas aos acionistas da NFB (exceção feita à Companhia), sendo 
24.000.000 ações para a Petrobras Biocombustível S.A. (“PBIO”). As 
ações da Companhia atribuídas à PBIO não estão sujeitas a qualquer 
tipo de restrição (lock-up) e a sua eventual venda deverá ser realizada 
de forma organizada, contando com a colaboração da Companhia 
pelo prazo de até 4 (quatro) anos. Cordialmente, Felipe Vicchiato Di-
retor Financeiro e de Relações com Investidores.

PRODESAN - Progresso e 
Desenvolvimento de Santos S.A.

CNPJ nº 58.131.582/0001-25
Extrato da Ata da 278ª Reunião do Conselho de Administração

Realizada na Sede Social, em 26/12/2016, às 10h. Presença dos Membros 
do Conselho de Administração: Odair Gonzalez, Marcos Teixeira e Lupér-
cio Mussi, na qualidade de Presidente, 1º e 2º Conselheiros. Deliberação: 
O Conselho de Administração, por maioria de seus membros, com exce-
ção do 2º Conselheiro, Lupércio Mussi, resolve nomear o Sr. Thiago Mari-
nho Fernandes Leal, RG 27.877.826-4, CPF 268.919.238-16, para assu-
mir o cargo de Diretor de Operações, vago desde 11 de junho de 2012. O 
Diretor ora eleito e empossado cumprirá seu mandato até a investidura de 
seu sucessor. O Sr. Lupércio manifestou voto contrário devido a atual situ-
ação financeira da Empresa, e como o cargo já vago há muito tempo, infor-
mou que poderiam aguardar a reunião de eleição que ocorrerá em abril de
2017, assim, poderia ser apreciado com mais tranquilidade essa contrata-
ção. Nada mais havendo a tratar, procedeu-se à lavratura da presente ata
que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Santos, 
26/12/2016. Presidente do Conselho de Administração: Odair Gonzalez; 
Primeiro Conselheiro: Marcos Teixeira; Segundo Conselheiro: Lupércio 
Mussi; Secretária: Camila de Oliveira. A reunião foi realizada de acordo 
com o quorum do Estatuto Social. Registrado na JUCESP sob nº
89.766/17-9 em 20/02/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

RB Capital Companhia de Securitização
Companhia Aberta 

CNPJ/MF nº 02.773.542/0001-22 - Código CVM nº 18406
FATO RELEVANTE

A RB Capital Companhia de Securitização (“Emissora”) vem a público
comunicar ao mercado em geral, em atendimento às disposições da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de
2002, conforme alterada, e do artigo 7º, parágrafo 1º, da Instrução da
CVM nº 471, de 8 de agosto de 2008 (“Instrução CVM 471”), conforme
alterada, que, em 23 de fevereiro de 2017, submeteu, à Associação
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais -
ANBIMA, pedido de análise prévia de registro de oferta de distribuição
pública da 155ª série da 1ª emissão de certifi cados de recebíveis
imobiliários da Emissora (“CRI” e “Emissão”, respectivamente), a serem
distribuídos por meio de oferta pública, nos termos da Instrução da CVM
nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM
400”), realizada em conformidade com os procedimentos da Instrução
CVM 400 e da Instrução CVM 471 (“Oferta”). Este fato relevante não
constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para aquisição
dos CRI. Nem este fato relevante, nem qualquer informação aqui
contida, constituirão a base de qualquer contrato ou compromisso.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2017.
RB Capital Companhia de Securitização
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