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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores acionistas e demais interessados, Apresentamos o Relatório 
de Administração e as correspondentes Demonstrações Financeiras da 
Porto Seguro Vida e Previdência S.A., com o parecer dos auditores 
independentes, referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2016 e de 2015. 
prêmios: As receitas com rendas de contribuições e prêmios totalizaram 
em 2016 R$ 400,9 milhões, com aumento de R$ 56,0 milhões ou 16,2% em 
relação ao ano anterior. 
complementar: As provisões técnicas totalizaram em 2016 R$ 3.942,8 
milhões, crescimento de 21,7% em relação ao ano anterior. 

As despesas administrativas e com 
tributos totalizaram em 2016 R$ 37,7 milhões, com aumento de R$ 0,6 
milhão ou 1,7% em relação ao ano anterior. As 
receitas financeiras totalizaram em 2016 R$ 528,8 milhões, com aumento 
de 55,9% em relação ao ano anterior devido a: (i) As receitas de aplicações 
de previdência totalizaram em 2016 R$ 509,2 milhões, com aumento de 
60,6% em relação ao ano anterior, que decorre do aumento da taxa efetiva 
para 15,57% em 2016 em relação aos 12,80% em 2015; (ii) As receitas de 
juros de títulos disponíveis para venda totalizaram em 2016 R$ 14,9 milhões, 
com uma redução de 13,7% em relação ao ano anterior. As receitas 
financeiras com aplicações em fundos especialmente constituídos - PGBL 
totalizaram em 2016 R$ 390,7 milhões, com aumento de 66,5% em relação 
ao ano anterior. As despesas financeiras totalizaram em 2016 R$ 480,7 
milhões, com aumento de 52,4% em relação ao ano anterior. 

O lucro líquido totalizou em 2016 R$ 32,4 milhões, 

registrando um aumento de R$ 16,4 milhões ou 102,3% em relação ao ano 
anterior. O lucro por ação foi de R$ 7,39 em 2016 comparado com R$ 3,65 
do ano anterior. De acordo com o estatuto são 
assegurados aos acionistas dividendos mínimos obrigatórios de 25%, 
calculados sobre o lucro líquido ajustado, os quais são determinados por 
ocasião do encerramento do exercício. 

Ao longo dos últimos anos, as iniciativas socioambientais do 
grupo Porto Seguro têm crescido de forma consistente, um exemplo disso 
foi a inclusão deste posicionamento na missão da empresa. Essa conquista 
e visibilidade fizeram com que funcionários e demais públicos da Porto 
Seguro passassem a olhar as atividades e o próprio negócio com o viés da 
sustentabilidade. Seguindo esse novo modelo de atuação, a sustentabilidade 
tornou-se integrada e sistêmica, voltada a cada um dos inúmeros produtos 
e serviços, potencializando assim, a leveza e a gentileza com que a empresa 
busca atender seus públicos de interesse. A descrição completa dos  
projetos socioculturais e ambientais do grupo Porto Seguro está apresentada 
nas Demonstrações Financeiras consolidadas da Porto Seguro S.A., 
divulgadas no “site” da Companhia (www.portoseguro.com.br/ri) e na edição 
de 24 de fevereiro de 2017 do jornal O Estado de São Paulo. 
O ano de 2016 foi marcado por uma grande instabilidade política nos 
primeiros meses, que culminaram com o “impeachment” da presidente 
Dilma Rousseff e a posse do presidente Michel Temer. Os preços dos 
principais ativos financeiros refletiram a percepção do chamado risco-país 
em cada um desses momentos. Se, no início do ano as taxas de juros e a 
taxa de câmbio BRL/USD alcançaram seus valores máximos em muito 

tempo, a partir da assunção da nova administração, registrou-se significativa
apreciação desses ativos. A atividade econômica mostrou nova contração,
representada por uma queda do PIB próxima de 3,5%, similar à registrada 
em 2015. Como consequência, o desemprego seguiu em alta, quase 
alcançando a marca de 12%. Em meio a esses resultados negativos,
finalmente a inflação deu sinais inequívocos de queda, fechando o ano 
dentro do intervalo da meta fixada pelo CMN (Conselho Monetário Nacional). 
Essa surpresa positiva com a inflação e a perspectiva de continuidade
desse processo de desinflação permitiu o início do ciclo de queda da taxa
SELIC no último trimestre de 2016 e que deverá seguir ao longo de 2017. A 
indústria de seguros, por sua vez, apresentou crescimento de 1,3% em
2016 (prêmios de seguro, segundo a SUSEP), abaixo dos níveis observados
nos últimos anos. A sinistralidade observada no geral também teve
crescimento, pressionada pela deteorização das condições econômicas e
sociais do país. Para 2017, espera-se a continuidade do ciclo de queda da 
taxa SELIC, o que será um cenário desafiador para o setor, juntamente com 
o processo de desinflação. O ano de 2017 deverá marcar o início do
processo de retomada do crescimento econômico, trazendo oportunidades 
para o setor e para a Companhia. Registramos nossos
agradecimentos aos corretores e segurados pelo apoio e pela confiança 
demonstrados, e aos funcionários e colaboradores pela contínua dedicação. 
Aproveitamos também para agradecer às autoridades ligadas às nossas
atividades, em especial aos representantes da SUSEP.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2017.

(Em milhares de reais)

Nota   

 .............................................
Disponível .............................................. 3.604 1.556
 Caixa e bancos .................................... 3.604 1.556
Equivalentes de caixa ............................ 6 164.604 276.233
Aplicações ............................................. 7 3.788.316 2.954.778
Créditos das operações com 
 seguros e resseguros .......................... 1.729 2.697
 Prêmios a receber ............................... 1.650 2.350
 Operações com resseguradoras.......... 79 347
Créditos das operações com 
 previdência complementar ................... 3.285 3.008
 Valores a receber ................................. 3.285 3.008
Outros créditos operacionais ................. 893 1.433
Ativos de resseguro - provisões técnicas 956 17
Títulos e créditos a receber ................... 3.576 3.557
 Títulos e créditos a receber ................. 3.054 2.539
 Créditos tributários e previdenciários .. 521 997
 Outros créditos .................................... 1 21
Despesas antecipadas .......................... 81 9
Custos de aquisição diferidos ................ 8 12.266 9.074
 Seguros ............................................... 7.915 5.001
 Previdência .......................................... 4.351 4.073

 ......................................
Realizável a longo prazo ....................... 132.828 127.513
Aplicações ............................................. 7 115.913 110.536
Títulos e créditos a receber ................... 12.718 14.014
 Créditos tributários e previdenciários .. 2.281 4.318
 Depósitos judiciais e fiscais ................. 10.423 9.634
 Outros créditos operacionais ............... 14 62
Custos de aquisição diferidos ................ 8 4.197 2.963
 Seguros ............................................... 2.380 1.353
 Previdência .......................................... 1.817 1.610
Imobilizado ............................................ 9 14.730 15.074
 Imóveis de uso próprio......................... 14.730 15.074

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

Nota   

 ........................................
Contas a pagar ................................. 19.146 17.968
 Obrigações a pagar ........................ 12.818 8.563
 Impostos e encargos sociais a recolher 4.834 3.850
 Encargos trabalhistas ..................... 437 445
 Impostos e contribuições ................ 389 4.714
 Outras contas a pagar .................... 668 396
Débitos de operações com 
 seguros e resseguros ..................... 1.375 253
 Operações com resseguradoras..... 566 238
 Corretores de seguros e resseguros 792 –
 Outros débitos operacionais ........... 17 15
Depósitos de terceiros ...................... 10 2.201 2.083
Provisões técnicas - seguros ............ 11 311.962 268.834
 Danos ............................................. 74.728 53.845
 Pessoas .......................................... 103 93
 Vida individual ................................. 25.122 19.359
 Vida com cobertura por  sobrevivência 212.009 195.537
Provisões técnicas - 
 previdência complementar .............. 12 332.062 368.375
 Planos não bloqueados .................. 79.860 110.464
 PGBL/PRGP ................................... 252.202 257.911

 .................................
Contas a pagar ................................. 3.863 4.330
 Obrigações a pagar ........................ 71 110
 Tributos diferidos ............................. 3.792 4.220
Provisões técnicas - seguros ............ 11 1.299.939 930.817
 Vida individual ................................. 20.655 28.387
 Vida com cobertura por sobrevivência 1.279.284 902.430
Provisões técnicas - 
 previdência complementar .............. 12 1.998.826 1.670.598
 Planos não bloqueados .................. 601.049 512.284
 PGBL/PRGP ................................... 1.397.777 1.158.314
Outros débitos .................................. 7.254 8.302
 Provisões judiciais .......................... 7.254 8.302

 ..........................
Capital social .................................... 14 a 99.578 100.100
Redução de capital (em aprovação) . – (522)
Reservas de reavaliação .................. 5.504 5.219
Reservas de lucros ........................... 14 b 45.014 20.225
Ajuste de avaliação patrimonial ........ 14 c 144 (1.633)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS  
 

(Em milhares de reais, exceto para informações sobre lucro por ação)

Nota   

 Rendas de contribuições e prêmios .... 15 400.922 344.950
 Constituição da provisão de 
  benefícios a conceder ........................ (390.190) (346.974)

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

 Prêmios emitidos ................................. 53.154 52.279
 Contribuições para cobertura de riscos 17.677 17.303
 Variações das provisões técnicas de prêmios 1.915 2.076

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

Sinistros ocorridos ..............................
 ............................

 Receita com resseguro ........................ 578 945
 Despesas com resseguro .................... (1.290) (509)

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

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

Imposto de renda .................................
 .............................

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

Quantidade de ações (mil) .................... 4.379 4.379
Lucro líquido por ação - R$ ................... 7,39 3,65

As notas explicativas da administração  
são parte integrante das demonstrações financeiras

 
(Em milhares de reais) 

Nota Capital 
social

     
Total

 – –
Pagamento de dividendos adicionais - 
exercícios anteriores (R$ 1,03 por ação) . – – – (4.547) – –

Ajustes de avaliação patrimonial ............... 14 d – – – – (2.479) –
Redução de capital:
 AGE de 30/09/2015 ................................. – (522) – – – –
Reserva de reavaliação:
 Realização ............................................... – – (146) – – 146 –
 Majoração da alíquota CSLL ................... – – (451) – – –
Lucro líquido do exercício .......................... – – – – – 15.996
 Proposta da destinação do lucro:
 Reserva legal ........................................... 14 c – – – 800 – (800) –
 Reservas estatutárias .............................. 14 c – – – 11.507 – (11.507) –
 Dividendos mínimos obrigatórios............. 14 e – – – – – (3.835)

 –
Redução de capital:
 Portaria SUSEP/DIORG nº 13 ................. 14 a (522) 522 – – – – –
Ajustes de avaliação patrimonial ............... 14 d – – – – 1.777 –
Reserva de reavaliação:
 Realização ............................................... – – (146) – – 146 –
 Majoração da alíquota CSLL ................... – – 431 – – –
Lucro líquido do exercício .......................... – – – – – 32.367
 Proposta da destinação do lucro:
 Reserva legal ........................................... 14 c – – – 1.618 – (1.618) –
 Reservas estatutárias .............................. 14 c – – – 23.171 – (23.171) –
 Dividendos mínimos obrigatórios............. 14 e – – – – – (7.724)

 – –
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

 

(Em milhares de reais) 

  

Lucro líquido do exercício ......................................... 32.367 15.996
Ajustes para:
Depreciações ............................................................ 344 344
Variação nas contas patrimoniais:
 Ativos financeiros .................................................... (838.915) (574.842)
 Créditos das operações com seguros e  resseguros 968 3.558
 Créditos das operações com previdência complementar (277) 2.315
 Ativos de resseguro - provisões técnicas ............... (939) 8
 Créditos fiscais e previdenciários ........................... 132 9.670
 Ativo fiscal diferido .................................................. 2.037 (1.468)
 Depósitos judiciais e fiscais .................................... (789) 57
 Despesas antecipadas ........................................... (72) (9)
 Custos de aquisição diferidos ................................. (4.426) (1.323)
 Outros ativos ........................................................... 93 7.387
 Impostos e contribuições ........................................ 20.354 4.714
 Outras contas a pagar ............................................ 5.036 (92)
 Débitos de operações com seguros e resseguros . 1.122 (1.172)
 Depósitos de terceiros ............................................ 118 (18.624)
 Provisões técnicas - seguros e resseguros ............ 412.250 232.530
 Provisões técnicas - previdência complementar ..... 291.915 282.672
 Provisões judiciais .................................................. (1.048) (718)
 Outros passivos ...................................................... (1.681) (5.215)
Caixa consumido pelas operações:
 Impostos sobre o lucro pagos ................................. (24.335) (6.938)

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

Dividendos pagos ..................................................... (3.835) (6.099)

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

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

 do exercício ...........................................................
 

 do exercício ...........................................................
As notas explicativas da administração  

são parte integrante das demonstrações financeiras

PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ/MF nº 58.768.284/0001-40
Sede: Alameda Barão de Piracicaba, 618 - Torre B - Lado A - 3º andar - Campos Elíseos 
CEP: 01216-012 - São Paulo - SP

 
 

(Em milhares de reais)

  

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

 

Ajustes de títulos e valores mobiliários .................... 3.165 (4.367)
 Efeitos tributários .................................................... (1.424) 1.894
Outros ajustes de avaliação patrimonial ................... 68 (11)
 Efeitos tributários .................................................... (32) 5

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

As notas explicativas da administração  
são parte integrante das demonstrações financeiras

 
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

A Porto Seguro Vida e Previdência S.A. 
(“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital fechado, constituída 
em 23 de dezembro de 1986 e localizada na Avenida Rio Branco, 1.489 em 
São Paulo (SP) - Brasil. Tem por objeto social a exploração das operações 
de seguro dos ramos de pessoas, vida individual, vida com cobertura de 
sobrevivência, bem como a instituição e exploração de planos de previdên-
cia privada nas modalidades de pecúlio e renda em todo território nacional, 
conforme legislação vigente. A Companhia é uma controlada direta da em-
presa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e indireta da Porto Se-
guro S.A., a qual possui ações negociadas no Novo Mercado da 
BM&FBOVESPA, sob a sigla PSSA3. 
TICAS CONTÁBEIS: As políticas contábeis relevantes utilizadas na prepa-
ração das demonstrações financeiras estão demonstradas a seguir. Essas 
políticas foram aplicadas consistentemente para todos os períodos compa-
rativos apresentados. Não houve em 2016 alterações nas políticas contá-
beis relevantes. A elaboração das demonstrações 
financeiras requer que a Administração use julgamento na determinação e 
no registro de estimativas contábeis. Os ativos e passivos significativos su-
jeitos a essas estimativas e premissas envolvem, entre outros, a determina-

ção: (i) do valor justo de ativos financeiros, (ii) das provisões técnicas e (iii) 
da realização dos impostos diferidos. A liquidação das transações que en-
volvem essas estimativas poderá ser efetuada por valores diferentes dos 
estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determi-
nação. A Companhia revisa essas estimativas e premissas periodicamente 
(vide nota explicativa nº 3). As demonstrações financeiras foram preparadas 
segundo a premissa de continuação dos negócios em curso normal. Todas 
as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e so-
mente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela 
Administração na gestão da Companhia. As demonstrações financeiras fo-
ram aprovadas e autorizadas para publicação pela Administração em 13 de 
fevereiro de 2017. As demonstrações 
financeiras da Companhia foram preparadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), em observância às disposições da Lei das Sociedades Anônimas e 
normas expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e 
pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), segundo critérios es-
tabelecidos pelo plano de contas instituído pela Circular SUSEP nº 517/15 e 
alterações. 
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(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma) 

panhia: 
exigências para classificar e mensurar os ativos financeiros. A Companhia 
não possui instrumentos financeiros mantidos até o vencimento (categoria 
extinta pela nova norma), por isso não espera impactos relevantes na clas-
sificação de seus títulos. Vigente a partir de 1º de janeiro de 2018, porém em 
2016, o “International Accounting Standards Board” (IASB) emitiu uma exce-
ção às companhias predominantemente seguradoras para adoção desta 
norma somente em 2021, quando deverá entrar também em vigor a nova 
norma de contratos de seguros. A Companhia avalia os impactos a serem 
causados e aguarda o posicionamento da SUSEP/CNSP a respeito. 

As demonstrações financeiras 
da Companhia são apresentadas em reais (R$), que é sua moeda funcional. 
Para determinação da moeda funcional é observada a moeda do principal 
ambiente econômico em que a Companhia opera. 
de caixa: Incluem os depósitos bancários e outros investimentos de curto 
prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com 
risco insignificante de mudança de valor. 

A Administração da Companhia determina a clas-
sificação de seus ativos financeiros no seu reconhecimento inicial. A classi-
ficação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram 
adquiridos/constituídos, os quais são classificados nas seguintes catego-
rias: 

São classificados nesta categoria os ativos financeiros cuja 
finalidade e estratégia de investimento é manter negociações frequentes. Os 
ganhos ou as perdas decorrentes de variações do valor justo são registra-
dos imediatamente e apresentados na demonstração do resultado em “Re-
sultado financeiro” no exercício em que ocorrem. 

São instrumentos financeiros não derivativos reconhecidos 
pelo seu valor justo. Os juros destes títulos, calculados com o uso do método 
da taxa efetiva de juros, são reconhecidos na demonstração do resultado 
em “Resultado financeiro”. A variação no valor justo (ganhos ou perdas não 
realizadas) é lançada contra o patrimônio líquido, na conta “Ajustes de ava-
liação patrimonial”, sendo realizada contra o resultado por ocasião da sua 
efetiva liquidação ou por perda considerada permanente (“impairment”). 

Os valores justos dos 
investimentos com cotação pública são registrados com base em preços de 
negociação. Para os ativos financeiros sem mercado ativo ou cotação públi-
ca, a Companhia estabelece o valor justo por meio de técnicas de avaliação. 
Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas com ter-
ceiros e a referência a outros instrumentos que são substancialmente simi-
lares, fazendo o maior uso possível de informações geradas pelo mercado e 
o mínimo possível de informações geradas pela Administração. O valor justo 
dos ativos classificados como “Títulos para negociação” e “Títulos disponí-

-
ficado quando se utiliza uma metodologia de fluxo de caixa descontado ou 
outra metodologia para precificação do ativo com base em dados observá-

em dados observáveis do mercado e a Companhia utiliza premissas inter-
nas para a determinação de seu valor justo. O valor de mercado dos títulos 
públicos é embasado no preço unitário de mercado informado pela Associa-
ção Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (AN-
BIMA). As cotas de fundos de investimentos são valorizadas com base no 
valor da cota divulgada pelo administrador do fundo. Os títulos privados são 
valorizados a mercado por meio da mesma metodologia de precificação 
adotada pelo administrador dos fundos de investimentos. 

A cada data de balanço é avaliado se há evidência objetiva de que 
um ativo classificado como disponível para a venda está individualmente 
deteriorado. Caso tal evidência exista, a perda acumulada (a diferença entre 
o custo de aquisição e o valor de mercado atual do ativo, menos quaisquer 
perdas por “impairment” registradas previamente) é removida do patrimônio 
líquido e reconhecida imediatamente no resultado. Perdas por “impairment” 
em instrumentos de capital que são registradas no resultado do exercício 
não são revertidas em exercícios subsequentes. 

As comissões sobre prêmios emitidos e os custos diretos 
de angariação são diferidos e amortizados de acordo com o prazo de vigên-
cia das apólices, conforme demonstrado na nota explicativa nº 8. Os custos 
indiretos de comercialização não são diferidos. 
Os ativos que estão sujeitos à depreciação e amortização, tais como intan-
gíveis com vida útil definida e imobilizados são revisados para a verificação 
de “impairment” sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indi-
carem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda é reconhe-
cida no valor pelo qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. 
Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os 
custos de venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do “impairment” 
os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos 
de caixa identificáveis separadamente, chamadas de Unidades Geradoras 
de Caixa (UGCs). As UGCs são determinadas e agrupadas pela Administra-
ção com base na distribuição geográfica dos seus negócios e com base nos 
serviços e produtos oferecidos, nos quais são identificados fluxos de caixa 
específicos. Os ativos não financeiros que tenham sofrido “impairment” são 
revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do 
“impairment”. 

A Companhia emite contratos de seguros de vida e produtos 
de acumulação (previdência complementar) que transferem riscos significa-
tivos de seguros, financeiros ou ambos. Entende-se como risco significativo 
de seguro como a possibilidade de pagar benefícios significativos aos segu-
rados na ocorrência de um evento de seguro com substância comercial. Os 
contratos de resseguro também são classificados segundo os princípios de 
transferência de risco de seguro. 

Utiliza-se as diretrizes do CPC 11 para avaliação dos 
contratos de seguro e aplica-se as regras de procedimentos mínimos para 
avaliação de contratos de seguro, como: Teste de Adequação de Passivos 
(TAP); avaliação de nível de prudência utilizado na avaliação dos contratos; 
entre outras políticas aplicáveis. Não é aplicado os princípios de “Shadow 
Accounting” (contabilidade reflexa), já que a Companhia não dispõe de con-
tratos cuja avaliação dos passivos ou benefícios aos segurados seja impac-
tada por ganhos ou perdas não realizados de títulos classificados como 
disponíveis para a venda. As provisões técnicas são constituídas de acordo 
com as diretrizes do CNSP e da SUSEP, cujos critérios, parâmetros e fórmu-
las são documentados em Notas Técnicas Atuariais (NTAs) e estão descri-
tos resumidamente a seguir: A Provisão Matemática de Benefícios a 
Conceder (PMBaC) e Provisão Matemática de Benefícios Concedidos 
(PMBC) representam o valor das obrigações assumidas com os participan-
tes dos planos de previdência complementar das modalidades de renda e 
pecúlio, estruturados nos regimes financeiros de capitalização e de capitais 
de cobertura, bem como do seguro do ramo de vida com cobertura de so-
brevivência. A Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) é calculada 
“pro rata” dia para os planos estruturados no regime financeiro de repartição 
simples e repartição de capitais de cobertura (pecúlios e pensões), com 
base nas contribuições recebidas no mês; tem por objetivo provisionar a 
parcela da contribuição correspondente ao período de risco a decorrer, con-
tado a partir da data-base de cálculo. A Provisão de Prêmios Não Ga-
nhos de Riscos Vigentes, mas Não Emitidos (PPNG-RVNE) é calculada 
para os planos estruturados no regime financeiro de repartição simples e 
repartição de capitais de cobertura (pecúlios e pensões) e tem como objeti-
vo estimar a parcela de riscos não expirados referentes aos riscos assumi-
dos, cujas vigências já se iniciaram e que estão em processo de emissão. 

A Provisão Complementar de Cobertura (PCC) é apurada considerando 
a diferença entre a aplicação das bases técnicas contratuais dos planos e a 
aplicação de bases técnicas realmente esperadas, como a Tábua de Morta-
lidade BR-EMS, em sua versão mais atualizada, adicionada de uma premis-
sa de expectativa de aumento na longevidade, sendo os fluxos futuros des-
contados pela estrutura a termo de taxa de juros livre de risco (ETTJ), 
divulgada pela SUSEP (Vide nota explicativa nº 2.9.2). A Provisão de 
Despesas Relacionadas (PDR) é constituída para a cobertura das despesas 
relacionadas ao pagamento de indenizações ou benefícios. Essa provisão 
também é constituída para os planos que ainda estão em fase de contribui-
ção, supondo uma premissa de taxa de conversão em renda futura. A provi-
são é calculada considerando o valor presente das despesas futuras espe-
radas e uma premissa realista de sobrevivência dos participantes. A 
Provisão de Sinistros Ocorridos, mas Não Avisados - IBNR é constituída 
com base na estimativa dos sinistros que já ocorreram, mas que ainda não 
foram avisados à Companhia. É calculada conforme critérios estabelecidos 
pela Circular SUSEP nº 517/15 e alterações. A Provisão de Sinistros a 

Liquidar (PSL) é constituída em decorrência do aviso do evento ocorrido e 
com base nos valores de pecúlios e rendas vencidas e não pagas conforme 
previstos no contrato do participante. A Provisão de Excedente Financei-
ro (PEF) é calculada conforme critérios estabelecidos no contrato do partici-
pante e abrange os valores de excedentes financeiros provisionados a se-
rem utilizados de acordo com o regulamento do plano de previdência. As 
provisões técnicas são segregadas entre circulante e não circulante no ba-
lanço patrimonial conforme seus perfis de liquidações, baseados nos fluxos 
atuariais. Em cada data de 
balanço é elaborado o TAP (ou “Liability Adequacy Test” - LAT) para todos os 
contratos vigentes na data de execução do teste, exceto DPVAT. Esse teste 
é elaborado considerando-se como valor contábil todos os passivos de con-
tratos de seguro, deduzidos dos custos de aquisição diferidos (ativo), confor-
me critérios do CPC 11 e da SUSEP. Para o teste, desenvolveu-se uma 
metodologia que considera a melhor estimativa de todos os fluxos de caixa 
futuros, que também incluem as despesas incrementais e de liquidação de 
sinistros, utilizando-se premissas atualizadas. Na determinação das estima-
tivas dos fluxos de caixa futuros, os contratos são agrupados por similarida-
des ou características de risco. Os fluxos de caixa são trazidos a valor pre-
sente a partir de premissas de taxas de juros livres de risco. Caso seja 
identificada qualquer insuficiência no TAP, registra-se a perda imediatamen-
te como uma despesa no resultado do exercício, constituindo/complemen-
tando a Provisão Complementar de Cobertura (PCC). 

 As receitas de prêmio dos 
contratos de seguro são reconhecidas quando da emissão da apólice ou 
quando da vigência do risco, o que ocorrer primeiro, proporcionalmente e ao 
longo do período de cobertura do risco das respectivas apólices, por meio 
da constituição/reversão da PPNG (vide nota explicativa nº 2.9.1(b)). O Im-
posto sobre Operações Financeiras (IOF) a recolher, incidente sobre os prê-
mios a receber, é registrado no passivo da Companhia e é retido e recolhido 
simultaneamente no recebimento do prêmio. 

As contribuições de planos de previdência comple-
mentar são reconhecidas quando do seu efetivo recebimento. A receita com-
preende as taxas administrativas e de carregamento cobradas. 

As receitas de juros de instru-
mentos financeiros são reconhecidas no resultado do exercício, segundo o 
método do custo amortizado e pela taxa efetiva de retorno. As receitas de 
dividendos de investimentos em ativos financeiros representados por instru-
mentos de capital (ações) são reconhecidas no resultado quando o direito a 
receber o pagamento do dividendo é estabelecido. 

A distribuição de dividendos para os acionistas é reconhecida 
como um passivo, com base no estatuto social da Companhia. Qualquer 
valor acima do mínimo obrigatório (25%) somente é provisionado na data 
em que é aprovado pelos acionistas. 

Os valores de imposto de renda e contribuição social incluem as 
despesas de impostos correntes e os efeitos dos tributos diferidos. Esses 
valores são reconhecidos no resultado do exercício, exceto para os efeitos 
tributários sobre itens que foram diretamente reconhecidos no patrimônio 
líquido; nesses casos, os efeitos tributários também são reconhecidos no 
patrimônio líquido. Os impostos são calculados com base em leis e regras 
tributárias vigentes na data de preparação do balanço patrimonial. No Brasil, 
o imposto de renda corrente é calculado à alíquota-base de 15% mais adi-
cional de 10% sobre o lucro real tributável acima de R$ 240 anuais. Em 
2015, a provisão para contribuição social para as sociedades seguradoras 
passou a ser constituída à alíquota de 20% (vide nota explicativa nº 20). Os 
impostos diferidos são reconhecidos sobre diferenças temporárias origina-
das entre as bases tributárias de ativos e passivos e os valores contábeis 
respectivos desses ativos e passivos. Impostos diferidos ativos são reconhe-
cidos no limite de que seja provável que lucros futuros tributáveis estejam 
disponíveis para a realização destes ativos. 
MENTOS CONTÁBEIS: As estimativas e os julgamentos contábeis são con-
tinuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fa-
tores, incluindo expectativas de eventos futuros, considerados razoáveis 
para as circunstâncias. Não houve mudanças de critério na determinação 
das estimativas em relação às demonstrações financeiras do exercício findo 
em 31 de dezembro de 2015. Em decorrência da aprovação da Lei nº 
13.169/15, a Companhia passou a ser tributada na Contribuição Social so-
bre o Lucro em 20% (vide nota explicativa nº 20). 

O componente em que a 
Administração mais exerce o julgamento e utiliza estimativas é na constitui-
ção dos passivos de seguro e previdência complementar. Existem diversas 
fontes de incertezas que precisam ser consideradas na estimativa dos pas-
sivos que serão liquidados em última instância. São utilizadas todas as fon-
tes de informação internas e externas disponíveis sobre experiência passa-
da e indicadores que possam influenciar as tomadas de decisões da 
Administração e dos atuários para a definição de premissas atuariais e da 
melhor estimativa do valor de liquidação de sinistros para contratos cujo 
evento segurado já tenha ocorrido. Consequentemente, os valores provisio-
nados podem diferir dos valores liquidados efetivamente em datas futuras 
para tais obrigações. O valor total das provisões técnicas - seguro e previ-
dência complementar em 31 de dezembro de 2016 era de R$ 3.942.789. 

O valor jus-
to de instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos 
é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. A Companhia usa 
seu julgamento para escolher diversos métodos e definir premissas que se 
baseiam principalmente nas condições de mercado existentes na data do 
balanço. O valor total de caixa, equivalentes de caixa, aplicações, prêmios e 
valores a receber de segurados e de operações com previdência privada em 
31 de dezembro de 2016, era de R$ 4.074.087, para aos quais existem R$ 
1.341 de provisão para risco de crédito. A Compa-
nhia está exposta a um conjunto de riscos inerentes às suas atividades e, 
para gerir estes riscos, possui uma série de princípios, diretrizes, ações, 
papéis e responsabilidades necessários a identificação, avaliação, trata-
mento e controle dos riscos. A governança de gerenciamento de riscos con-
ta com a participação de todas as áreas, tendo por finalidade proteger o re-
sultado e seus acionistas, contribuir para sua sustentabilidade e valor, 
envolvendo aspectos relacionados à transparência e prestação de contas. 
Nesse contexto, o gerenciamento dos riscos é exercido de modo integrado 
e independente, preservando e valorizando o ambiente de decisões colegia-
das. As decisões são pautadas em fatores que combinam o retorno sobre o 
risco mensurado, permitindo seu alinhamento na definição dos objetivos 
comerciais e promovem o aculturamento dos colaboradores em todos os 
níveis hierárquicos. Todas estas iniciativas proporcionam a ampliação da 
eficiência operacional e consequente redução do nível de perdas, além de 
otimizar a utilização do capital disponível. Refletindo o compromisso com a 
gestão de riscos, a Companhia possui a área de Gestão de Riscos Corpora-
tivos cuja missão é garantir que os riscos sejam efetivamente identificados, 
mensurados, mitigados, acompanhados e reportados de forma independen-
te. Com o intuito de obter sinergias ao longo do processo de gerenciamento 
de riscos há, permanentemente, um fórum de alto nível na Companhia, de-
nominado Comitê de Risco Integrado. Este tem por atribuição assessorar a 
Alta Administração na aprovação de políticas institucionais e limites de ex-
posição a riscos, analisar os riscos relevantes que lhe forem submetidos, 
assim como validar as ações de mitigação e estratégias para desenvolvi-
mento contínuo dos processos de gestão de risco. O 
risco de crédito caracteriza-se pelo risco de contraparte que é a possibilida-
de de não cumprimento por determinada contraparte (pessoa física, jurídica 
ou governo) das obrigações relativas à liquidação de operações que envol-
vam ativos financeiros. Na Companhia, este risco é composto por: 

 para o gerenciamento deste risco a Companhia possui 
políticas e processos de monitoramento mensais para garantir que limites 
ou determinadas exposições não sejam excedidos. Para determinação dos 
limites são avaliados critérios que contemplam a capacidade financeira, as-
sim como grau mínimo de risco (“rating”) “A” da contraparte divulgados por 
agências externas (S&P, Moodys e Fitch). Na ausência de “ratings” externos, 
a Administração utiliza o conhecimento e a experiência de mercado para 
classificar essas contrapartes em seus graus de riscos (“ratings” internos), 
suportados por um processo de governança para devida avaliação e aprova-
ção destas operações. Em 31 de dezembro de 2016, 76,3% (72,6% em 31 
de dezembro de 2015) das aplicações financeiras estavam alocadas em tí-
tulos do tesouro brasileiro (risco soberano) e o restante em aplicações de 
“rating” “AA”. Na carteira de investimentos, nenhuma operação encontra-se 
em atraso ou deteriorada (“impaired”). O risco de li-
quidez é definido como a eventual indisponibilidade de recursos de caixa 
para fazer frente a obrigações futuras. A Companhia possui controles com o 
objetivo de manter seus níveis de liquidez em patamares adequados, alinha-
dos aos requisitos regulatórios, assim como equilibrar a relação entre as 
taxas, risco e retorno. Neste contexto, estão estabelecidas regras de prazo 

máximo de vencimento das operações e “rating” da contraparte. Há, tam-
bém, a definição de caixa mínimo em relação as projeções dos fluxos de 
caixa. Os principais itens abordados na gestão do risco de liquidez são: 
limites de risco de liquidez, incluindo caixa mínimo e de ativos de alta liqui-
dez (em sua maioria títulos públicos, os quais podem ser liquidados 
antecipadamente); simulações de cenários (teste de “stress”); e medidas
potenciais para contingenciamento. A tabela a seguir apresenta o risco de 
liquidez a que a Companhia está exposta (i):

  

    

À vista/ sem vencimento 146.080 – 123.708 –
Fluxo de 1 a 30 dias ...... 233.252 14.085 341.262 11.507
Fluxo de 2 a 6 meses .... 42.033 36.393 100.193 41.776
Fluxo de 7 a 12 meses .. 220.051 75.766 100.968 114.721
Fluxo acima de 1 ano .... 3.817.984 8.430.647 3.165.401 7.175.805
Total ..............................
(i) Fluxos de caixa estimados com base em julgamento da Administração e 
estudos de permanência de segurados para os planos de previdência com-
plementar que dispõem de opção de resgate, expiração do risco dos contra-
tos de seguros e melhor expectativa quanto à data de liquidação de sinistros
estimados. Esses fluxos foram estimados até a expectativa de pagamento e/
ou recebimento e não consideram os valores a receber vencidos. Os ativos
e passivos financeiros pós-fixados foram distribuídos com base nos fluxos
de caixa contratuais, e os saldos foram projetados utilizando-se curva de
juros, taxas previstas do Certificado de Depósito Interbancário - CDI e taxas 
de câmbio divulgadas para períodos futuros em datas próximas ou equiva-
lentes. (ii) O fluxo de ativos considera o caixa e equivalente de caixa, aplica-
ções, prêmios a receber e operações com resseguradoras. (iii) O fluxo de
passivos considera os passivos de contratos de seguros e previdência com-
plementar e débitos de operações com seguros. O 
Risco de Mercado é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas 
devidas a oscilações nos preços e taxas de mercado das posições mantidas 
em carteira. Visto o perfil dos negócios da Companhia, sua maior exposição
está relacionada ao risco de taxa de juros. Existem políticas que estabele-
cem limites, processos e ferramentas para efetiva gestão do risco de merca-
do. Seguem abaixo as exposições de investimento segregadas por fator de
risco de mercado:   

Pós-fixados (SELIC/CDI) ........................................ 35,9% 41,4%
Prefixados ............................................................... 33,9% 23,8%
Inflação (IPCA/IGPM) ............................................. 25,7% 28,6%
Ações ...................................................................... 1,0% 1,3%
Outros ..................................................................... 3,5% 4,9%
Entre os métodos utilizados na gestão, utiliza-se a técnica de valor em risco 
(“Value at Risk” - VaR) paramétrico, com intervalo de confiança de 95% em
horizonte de 1 dia. Adicionalmente, são realizados acompanhamentos com-
plementares, como análises de sensibilidade, testes de “stress” e as ferra-
mentas de “tracking error” e “Benchmark-VaR”, utilizados para isso cenários
realísticos e plausíveis ao perfil e característica do portfólio. Os resultados
obtidos são utilizados para mitigação de riscos e entendimento do impacto
sobre os resultados e o patrimônio líquido, em condições normais e de 
“stress”. Esses testes levam em consideração cenários históricos e de con-
dições futuras de mercado, sendo seus resultados utilizados no processo de 
planejamento e decisão, bem como na identificação de riscos específicos
originados nos ativos e passivos financeiros detidos pela Companhia. Segue
o quadro demonstrativo da análise de sensibilidade da carteira de instru-
mentos financeiros, em 31 de dezembro de 2016, nos termos da Instrução 
CVM nº 475/08:

Índices de preços
± 50 b.p. 195.174
± 25 b.p. 108.061
± 10 b.p. 45.396

Juros pré-fixados
± 50 b.p. 23.655
± 25 b.p. 12.391
± 10 b.p. 5.101

Juros pós-fixados
± 50 b.p. 742
± 25 b.p. 619
± 10 b.p. 495

Ações 17% 7.125
(i) B.P. = “basis points”. O cenário base utilizado é o cenário provável de
“stress” para cada fator de risco, disponibilizados pela BM&FBOVESPA. (ii)
Bruto de efeitos tributários. Ressalta-se que visto a capacidade de reação da 
Companhia, os impactos acima apresentados podem ser minimizados.

O risco de subscrição é definido como a possibi-
lidade de ocorrência de eventos que contrariem as expectativas e que pos-
sam comprometer significativamente o resultado das operações e o patrimô-
nio líquido, incluindo falhas na precificação ou estimativas de
provisionamento. A Companhia emite seguros de vida e contratos de previ-
dência complementar. O risco de subscrição é segmentado nas seguintes 
categorias de risco:  gerado a partir de uma possível
insuficiência dos prêmios cobrados para fazer frente aos dispêndios finan-
ceiros com o pagamento das obrigações assumidas com os segurados. A 
Companhia investe em técnicas de análise e precificação do risco, utilizan-
do-se de modelos estatísticos distintos para renovações e novos seguros,
permitindo avaliar antecipadamente os resultados gerados em diversos ce-
nários, que combinam níveis de preços, conversão de cotações e resulta-
dos, sendo as decisões tomadas considerando o cenário que gera as me-
lhores margens para o produto.  gerado a partir de 
uma possível insuficiência dos saldos das provisões constituídas para fazer 
frente aos dispêndios financeiros com o pagamento das obrigações perante
os segurados. Para avaliação da aderência das premissas e metodologias 
utilizadas para dimensionamento das provisões técnicas, são realizados 
constantemente testes de aderência em diferentes datas-bases, que verifi-
cam a suficiência histórica das provisões constituídas, incluindo o TAP (vide
nota explicativa nº 2.9.2). gerado a partir da exposi-
ção a riscos individuais com valor em risco elevado, concentração de riscos
ou ocorrência de eventos catastróficos. Essas exposições são monitoradas 
por meio de processos e modelos adequados, sendo contratadas proteções
de resseguro de acordo com os limites de retenção por risco aprovados pela 
SUSEP, assim como limites internos, refletidos em política corporativa de
cessão de riscos. gerado a partir de
regras e procedimentos inadequados para a regulação e liquidação de sinis-
tros. Adicionalmente, cada diretoria de produto estabelece, monitora e docu-
menta as regras e práticas de aceitação de riscos e práticas de sinistros em
consonância com as diretrizes gerais da Companhia, que incluem, por 
exemplo, parecer prévio da Diretoria Técnica para comercialização de cada
produto e procedimentos para a aceitação de riscos. As premissas utilizadas
para as análises de sensibilidade para o risco de seguro, bem como o teste 

-
tralidade, das expectativas de prêmio de risco, baseadas em histórico de
observações de frequência e severidade para cada ramo e/ou agrupamento

de sinistros, baseadas em histórico de observações para cada ramo e/ou
agrupamento de ramos. Para as projeções, respeitaram-se as cláusulas 
contratuais vigentes na data-base do estudo dos contratos celebrados com

de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é predominante nos contratos

SELIC, que é condizente com a rentabilidade obtida pela área de investi-
-

duto em consequência do impacto destas na precificação do risco segurá-
vel. Os resultados obtidos nos processos de gestão e monitoramento do 
risco de subscrição são formalizados e reportados mensalmente à Alta Ad-
ministração, permitindo que eventuais desvios em relação às projeções se-
jam corrigidos no menor espaço de tempo possível. Os impactos dos testes 
de sensibilidade demonstrados a seguir são aqueles que ocorreriam no re-
sultado e no patrimônio líquido da Companhia decorrente das variações nas 
premissas apresentadas. Como a Companhia apresenta suficiência nos 
fluxos do TAP (vide nota explicativa nº 2.9.2), conforme regras da SUSEP, os 
impactos demonstrados são após o esgotamento dessas suficiências. 

Com-
preendem produtos com cobertura por morte, invalidez ou renda devido à 
incapacidade temporária. O risco mais relevante para este produto é o bio-
métrico, no qual pode ocorrer aumento nas indenizações causado pela ocor-
rência de eventos extraordinários, tais como pandemias ou aumento cons-
tante da ocorrência de invalidez. Adicionalmente, para a contratação coletiva 
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existe o risco de antisseleção, em que o grupo segurado é diferente do gru-
po da cotação, e de catástrofes, atingindo várias vidas seguradas no mesmo 
evento. 
complementar: Compreendem os produtos de Vida Gerador de Benefícios 
Livres (VGBL) e o Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL), referente à 
previdência complementar, que são produtos com garantias de longo prazo, 
atrelado ao planejamento de aposentadoria dos participantes. Oferecem co-
berturas por sobrevivência, morte, invalidez e pensões em caso de morte do 
titular, ao passo que os parâmetros de benefício e garantias são definidos na 
contratação, não podendo ser alterados durante a sua vigência. Além do 
risco biométrico, destaca-se o risco econômico, de redução das taxas de 
juros de longo prazo para níveis inferiores aos garantidos na contratação 
dos planos. Produtos 
que apresentam como principal característica a garantia de uma taxa de 
retorno mínima na fase de acumulação e aposentadoria. Estes produtos não 
são mais comercializados pela Companhia, contudo ainda existem contra-
tos vigentes nessas condições. Apresenta risco biométrico e econômico. 

Para os seguros de vida com contrata-
ção individual, são estabelecidos limites de contratação e de idade a partir 
dos quais é necessária apresentação de documentações específicas para 
análise do risco individual. Para os seguros coletivos, destaca-se a subscri-
ção centralizada com análise prévia dos grupos seguráveis para determina-
ção dos prêmios. Outras medidas importantes para mitigação de riscos in-
cluem a contratação de resseguros e a gestão dos fluxos de ativos e 
passivos (ALM - “Asset Liability Management”). A tabela a seguir apresenta 
as sensibilidades da carteira às premissas atuariais, demonstrando os im-
pactos no resultado e no patrimônio líquido, líquidos de efeitos tributários: 

  

Despesas administrativas - aumento de 5,0 p.p. .... (3.645) (3.251)
ETTJ-SUSEP - redução de 5,0% ........................... (1.899) (1.694)
Sinistros - redução de 7,5 p.p. ................................ (2.326) (2.074)

O Risco Operacional é definido como a possibilida-
de de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação 

de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos 
 incluindo o risco legal. A atividade de monitoramento e gerenciamento de 
risco operacional é executada de forma corporativa e centralizada, utilizando 
para isso processo formal para identificar os riscos e as oportunidades, es-
timar o impacto potencial desses eventos e fornecer um método para tratar 
esses impactos, para reduzir as ameaças até um nível aceitável ou para al-
cançar as oportunidades. Isto inclui esforços para a construção de um banco 
de dados de perdas internas de risco operacional com informações abran-
gentes e detalhadas para a identificação da real dimensão de seu impacto 
sobre a Companhia, bem como para melhorar a confiabilidade nos mecanis-
mos de gestão, controle e supervisão de solvência desse mercado. 

A estratégia na gestão de capital consiste em maximizar 
o valor do capital por meio da otimização do nível e das fontes de capital 
disponíveis, garantindo a sustentabilidade do negócio no curto e longo pra-
zo, de acordo com os requerimentos regulatórios e de solvência. O processo 
de avaliação e gerenciamento de capital é realizado com uma visão de ne-
gócio em um horizonte de 3 anos, fundamentado em premissas de cresci-
mento de negócios, lucratividade, distribuição de dividendos, entre outros 
indicadores-chave ao negócio. A Companhia possui uma estrutura que atua 
de maneira ativa e prospectiva na gestão deste risco. A estrutura de geren-
ciamento de capital é suportada por política específica, a qual define os 
papéis e responsabilidades, limites de suficiência, relatórios de monitora-
mento e planos de contingência de capital. Essa gestão é de responsabilida-
de da Diretoria Financeira, que conta com o apoio da Diretoria Técnica, entre 
outras, para apuração dos resultados. De forma independente, a área de 
Gestão Corporativa de Riscos monitora a aderência aos requerimentos re-
gulatórios e aos critérios de política interna. A suficiência de capital é avalia-
da conforme os critérios emitidos pelo CNSP e SUSEP. Neste sentido são 
avaliados os requerimentos de capital necessário para suportar os riscos 
inerentes, incluindo as parcelas de risco de crédito, mercado, operacional e 
subscrição. As parcelas de necessidades de capital, bem como a suficiência 
existente estão demonstradas na nota explicativa nº 14 (f). 

Equivalentes de caixa incluem operações compromissadas 
lastreadas em Letras do Tesouro Nacional (LTNs) e Notas do Tesouro Nacio-
nal (NTNs), com vencimentos em até 3 meses. 

De acordo com as normas
vigentes, foram vinculados à SUSEP os seguintes ativos:

  

 .........................
(–) Operações com resseguradoras ....................... 956 17
(–) Fundos e reservas retidos pelo IRB .................. – 3

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

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

Cotas de fundos especialmente constituídos ......... 3.158.089 2.499.656
Cotas de fundos de investimento ........................... 761.628 682.953
Títulos de renda fixa - públicos ............................... 115.716 110.348
Imóveis ................................................................... 14.652 14.994

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

(*) A partir de 2014, o CNSP passou a exigir que as empresas supervisiona-
das ofereçam, no mínimo, 20% de seu Capital Mínimo Requerido - CMR em 
títulos do Tesouro Nacional ou fundos compostos por esses títulos.

Em 31 de dezembro de
2016 o capital social autorizado, subscrito e integralizado era de R$ 99.578
(R$ 100.100 em 31 de dezembro de 2015), dividido em 4.379.277 (unida-
des) ações ordinárias nominativas escriturais e sem valor nominal. Foi apro-
vado pela SUSEP em 28 de junho de 2016, redução de capital no montante
de R$ 522, sem alteração no número de ações. 

Constituída em exercícios anteriores em decorrência das reavaliações
de bens do ativo imobilizado com base em laudos de avaliação, emitidos por
peritos especializados. A realização dessa reserva, proporcional à deprecia-
ção dos bens reavaliados, foi transferida para lucros acumulados no período 
no montante de R$ 146 em 31 de dezembro de 2016 e de 2015. Esse valor 
será considerado para cálculo de dividendos mínimos obrigatórios. A Admi-
nistração decidiu pela manutenção dos saldos existentes da reserva de rea-
valiação até a efetiva realização, conforme previsto na Lei nº 11.638/07.

A reserva legal, constituída me-
diante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, tem por finalidade
assegurar a integridade do capital social, em conformidade com o artigo 193
da Lei nº 6.404/76. Em 31 de dezembro de 2016 seu saldo era de R$ 10.227 
(R$ 8.608 em 31 de dezembro de 2015). Poderá 
ser destinado a essa reserva, em cada exercício, o saldo remanescente do
lucro líquido após a constituição da reserva legal e da distribuição do divi-
dendo mínimo obrigatório, ressalvadas as hipóteses em que a Administra-
ção considere o montante dessa reserva suficiente para o atendimento de 
suas finalidades, casos em que, em determinado exercício, seja integral ou
parcialmente, distribuído aos acionistas ou revertido para aumento de capi-
tal. O limite dessa reserva será o valor do capital social. Em 31 de dezembro 
de 2016, seu saldo era de R$ 34.787 (R$ 11.616 em 31 de dezembro de
2015). Os ajustes de avaliação patri-
monial da Companhia referem-se, principalmente, a variação do valor justo
dos ativos financeiros disponíveis para venda, líquidos dos efeitos tributários 
(vide nota explicativa nº 7.1.2). De acordo com o estatuto
social, são assegurados aos acionistas dividendos mínimos obrigatórios de
25%, calculados sobre o lucro líquido do exercício ajustado. O pagamento 
dos dividendos obrigatórios poderá ser limitado ao montante do lucro líquido 
que tiver sido realizado nos termos da lei. A provisão relacionada a qualquer 
valor acima do mínimo obrigatório será constituída na data em que for apro-
vada, antes disso será mantida no patrimônio líquido, conforme apresentado 
na demonstração das mutações do patrimônio líquido. Os dividendos míni-
mos foram calculados como seguem:

  

Lucro líquido do exercício ....................................... 32.367 15.996
(–) Reserva legal - 5% ............................................ (1.618) (800)
Realização da reserva de reavaliação.................... 146 146

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

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

  

Patrimônio líquido ................................................... 150.240 123.389
Despesas antecipadas ........................................... (81) (8)
Superavit TAP (i) ..................................................... 10.046 –

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

Capital de risco de subscrição ............................... 110.908 100.549
Capital de risco de crédito ...................................... 4.975 7.861
Capital de risco de mercado (ii) .............................. 27.777 –
Capital de risco operacional ................................... 3.401 3.685
Efeito da correlação entre os capitais de risco ....... (20.136) (3.709)

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

 ...........................................
(i) A Resolução CNSP nº 343/16 institui este e outros ajuste associados à
variação dos valores econômicos ao PLA. (ii) A partir de 31 de dezembro de
2016, de acordo com a Resolução CNSP nº 321/15, fica exigida a
constituição de 50% do valor apurado para o capital de risco baseado no 
risco de mercado e integralmente a partir de 31 de dezembro de 2017.

  

VGBL e VRGP ........................................................ 239.229 182.966
PGBL ...................................................................... 139.234 140.105
Tradicional .............................................................. 22.459 21.879

  

DPVAT .................................................................... 42.275 45.204
Contribuições para cobertura de riscos .................. 17.676 17.303
Prêmios diretos ....................................................... 10.879 7.075
Variações das provisões técnicas .......................... 1.916 2.076

  

Sinistros 
ocorridos

 Sinistros 
ocorridos

 

DPVAT ....... (35.984) 85,7 (39.136) 86,6
Pessoas ..... (368) 1,2 (426) 1,6

  

Despesas compartilhadas (*) ................................. (22.224) (21.184)
Pessoal ................................................................... (5.808) (7.137)
Convênio DPVAT .................................................... (1.990) (2.122)
Localização e funcionamento ................................. (1.683) (1.611)
Outras ..................................................................... (74) (71)

(*) Referem-se a rateio de gastos com recursos de uso comum pelas
empresas do grupo Porto Seguro (vide nota explicativa nº 21). 

  

Operações de PGBL e VGBL ................................. 390.732 234.654
Ganhos na valorização e 
 juros de títulos para negociação ........................... 118.501 82.481
Juros de títulos disponíveis para a venda .............. 14.852 17.203
Adicional de fracionamento de prêmios ................. 864 2.490
Variações monetárias dos depósitos judiciais ........ 897 529
Outras ..................................................................... 2.948 1.812

 ...............................
Atualização das provisões técnicas - previdência .. (287.455) (197.195)
Atualização das provisões técnicas - seguros ........ (171.929) (110.451)

  

Total Total

Cotas de fundos de investimentos..................................................................... 74.657 – 74.657 53.838 – 53.838
Fundos retidos - IRB .......................................................................................... 3 – 3 3 – 3

– –

LFTs .................................................................................................................. 848.400 – 848.400 798.010 – 798.010
LTNs .................................................................................................................. 688.724 – 688.724 507.470 – 507.470
NTNs - C ............................................................................................................ 591.790 – 591.790 559.951 – 559.951
NTNs - F ............................................................................................................ 539.919 – 539.919 206.535 – 206.535
Letras Financeiras - privadas ............................................................................ – 400.683 400.683 – 314.720 314.720
NTNs - B ............................................................................................................ 346.397 – 346.397 306.502 – 306.502
Debêntures ........................................................................................................ – 178.535 178.535 – 128.400 128.400
CDBs ................................................................................................................. – 50.931 50.931 – – –
Ações de companhias abertas .......................................................................... 41.915 – 41.915 42.682 – 42.682
Cotas de fundos de investimento ...................................................................... – 24.661 24.661 – 24.799 24.799
DPGE ................................................................................................................ – 1.701 1.701 – 11.868 11.868

Total ..................................................................................................................

(*) Os títulos para negociação da Companhia são compostos, substancial-
mente, por cotas de fundos de investimentos abertos e exclusivos e letras 
financeiras de instituições privadas, cujo valor de custo atualizado desses 
títulos razoavelmente se aproxima de seu valor justo.

  

NTN - C .................................................................. 115.716 110.349
 ...................................................................

Não circulante (ii) .................................................... 115.716 110.349

(i) O valor de curva (custo atualizado) dos papéis em dezembro de 2016 era 
de R$ 115.498 (R$ 112.984 em dezembro de 2015), gerando assim um ga-
nho não realizado registrado em “Outros resultados abrangentes” no patri-
mônio líquido de R$ 218 (perda de R$ 2.947 em dezembro de 2015), e um 
efeito de R$ 3.165 na demonstração de resultado abrangente, bruto dos 
efeitos tributários. (ii) A diferença para o total das aplicações refere-se aos 
investimentos avaliados ao custo de aquisição, uma vez que não existem 
mercados ativos para essas ações, no montante de R$ 197 em 31 de de-
zembro de 2016 (R$ 187 em 31 de dezembro de 2015). 

 Despesas de    

Edificações (*) ......................................................... 13.254 (344) 16.406 (3.496) 12.910 2,5
Terrenos ................................................................... 1.820 – 1.820 – 1.820 –

 .......................................................
(*) Para este item foi utilizada taxa média ponderada. Em dezembro de 2016, 
a Companhia detinha o total de R$ 14.652 (R$ 14.994 em dezembro de 
2015) em imóveis vinculados como garantias das provisões técnicas de se-
guros na SUSEP (vide explicativa nº 13). 
Referem-se, principalmente, a valores recebidos de segurados para quita-
ção de apólices em processo de emissão e de recebimentos de prêmios de 
seguros fracionados em processamento. A tabela a seguir demonstra a 
abertura por prazos:

  
Total

Cobrança antecipada de prêmios ....................... 267 – 267
Prêmios e emolumentos recebidos .................... 366 – 366
Outros depósitos ................................................ 1.568 – 1.568

 ................. –
 .................

  

    

PMBC e PMBaC - seguros 1.531.626 1.531.626 1.138.797 1.138.797
Provisão de sinistros 
 ocorridos mas não avisados 60.321 60.321 35.173 35.173
Sinistros e benefícios  
 a liquidar .......................... 15.706 15.706 19.502 19.502
Provisão complementar  
 de cobertura (*) ................ – – 1.846 1.846
Demais provisões .............. 4.248 4.088 4.333 4.330

Circulante .......................... 311.962 268.834
Não circulante .................... 1.299.939 930.817
(*) Vide nota explicativa nº 12.1 

  

Saldo inicial ...........................................................
Constituições decorrentes de prêmios ................... 292.384 235.245
Atualização monetária e juros ................................ 171.929 110.451
Diferimento pelo risco decorrido ............................. (63.716) (135.358)
Aviso de sinistros .................................................... 16.682 25.922
Pagamento de sinistros .......................................... (5.029) (3.730)

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

A tabela a seguir demonstra a movimentação dos sinistros judiciais:

  

Saldo inicial ...........................................................
Novas Constituições no período ............................. – 199
Baixas da provisão por êxito................................... (343) (3.087)
Baixa da provisão por alteração 
 de estimativas ou probabilidades.......................... (394) (1.550)
Alteração da provisão por reestimativa, 
 atualização monetária e juros (i) ........................... 191 1.405

 ........................................................
Quantidade de processos ....................................... 1 4
(i) De acordo com a taxa de atualização monetária dos débitos judiciais do 
Tribunal de Justiça de São Paulo. (ii) Não incluem saldos de DPVAT. 

  

PMBC e PMBaC - PGBL/PRGP ............................. 1.647.266 1.409.673
PMBC e PMBaC - previdência ............................... 640.121 577.076
Provisão complementar de cobertura (*) ................ 19.490 26.397
Provisão de despesas relacionadas ....................... 4.079 8.464
Provisão de excedente financeiro........................... 11.081 8.235
Demais provisões ................................................... 8.851 9.128

Circulante ............................................................... 332.062 368.375
Não circulante ......................................................... 1.998.826 1.670.598
(*) Vide nota explicativa nº 12.1. 

Como conclusão e revisão dos modelos utilizados no 
TAP realizados em 31 de dezembro de 2016, houve a seguinte movimenta-
ção da PCC (vide nota explicativa nº 2.9.2):

  

Renda futura .............. 21.885 – (21.885) –
Benefício concedido 5.274 15.552 (1.336) 19.490
Vida prêmio ............... 1.084 – (1.084) –

complementar:   

Saldo inicial ...........................................................
Contribuições .......................................................... 179.370 179.286
Pagamento de benefícios ....................................... (25.147) (14.920)
Atualização monetária e juros ................................ 287.455 197.195
Resgates ................................................................ (140.318) (121.995)
Portabilidades líquidas ........................................... (26.386) (55.182)
Outras (constituição/reversão) ................................ 16.941 98.288

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

  

Saldo inicial ...........................................................
Aplicações .............................................................. 790.646 677.547
Resgates ................................................................ (580.111) (490.432)
Rendimentos .......................................................... 513.586 334.338
Ajuste a valor de mercado ...................................... 3.165 (4.367)

 .............................................................
(*) A movimentação das aplicações financeiras inclui os ativos financeiros 
ao valor justo por meio do resultado, ativos financeiros disponíveis para ven-
da e os ativos classificados como equivalentes de caixa. 
contratadas: As principais taxas de juros médias contratadas das aplica-
ções financeiras em 31 de dezembro de 2016 estão apresentadas a seguir:

  

Equivalentes de caixa (i) ........................................ 13,62 14,14

NTNs C - IGPM ...................................................... 6,22 6,21
NTNs B - IPCA ....................................................... 6,53 6,92
LTNs ....................................................................... 11,73 13,26
Letras Financeiras % CDI ....................................... 107,79 108,90
Letras Financeiras com fluxo DI+ ........................... – 1,22
(i) Vide nota explicativa nº 6. 
O prazo médio de amortização dos custos de aquisição diferidos é de 38 
meses para os planos tradicionais, 25 meses para PGBL, 29 meses para 
Vida Prêmio e 22 meses para VGBL. 
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(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma) 

  

Desvalorização de títulos para negociação ............ (10.498) –
Variações monetárias de encargos 
 sobre tributos a longo prazo ................................. (536) (452)
Outras ..................................................................... (10.307) (7.238)

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

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO:
  

Lucro antes do imposto de renda (IRPJ)  
 e da contribuição social (CSLL) .............................. 57.580 25.155
(–) Participações nos resultados .............................. (632) 885

 ......................
Alíquota vigente (*) ................................................... 45% 40% / 45%

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

Incentivos fiscais ...................................................... 563 162
Outros ....................................................................... 483 775

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

Majoração alíquota CSLL - 15% para 20% (*) (D) ... – 277
 

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

(*) Foi sancionada em 6 de outubro de 2015 a Lei nº 13.169/15 (conversão 
da Medida Provisória nº 675/2015), que majorou a alíquota da CSLL de 15% 
para 20% sobre o lucro das empresas de seguros, previdência complemen-
tar, capitalização, instituições financeiras, entre outras. A referida lei estipula 
que a majoração da alíquota da CSLL vigora de 1 de setembro de 2015 até 
31 de dezembro de 2018.

 As operações reali-
zadas entre partes relacionadas são efetuadas a valores, prazos e taxas 
médias compatíveis às praticadas com terceiros, vigentes nas respectivas 
datas. As principais transações são: (i) Contas administrativas repassadas 
pela controladora Porto Companhia pela utilização da estrutura física e de 
pessoal; (ii) Aluguéis dos prédios cobrados da controladora Porto Compa-
nhia; (iii) Serviços do seguro e plano de saúde contratados da Porto Saúde; 
(iv) Prestação de serviços de administração e gestão de carteiras contrata-
dos das empresas Portopar e Porto Investimentos.

  

Dividendos a pagar ................................................. 7.724 3.835
Débitos diversos ..................................................... 2.320 1.622

Receitas Despesas
    

Porto Seguro Companhia 5.044 4.616 (22.234) (21.184)
Outros ............................ – – (1.466) (1.607)

O Relatório do 
Comitê de Auditoria foi publicado em conjunto com as Demonstrações Fi-
nanceiras de 31 de dezembro de 2016 da Porto Seguro S.A. A atuação do 
Comitê de Auditoria da Companhia abrange todas as sociedades do conglo-
merado Porto Seguro, sendo exercida a partir da Porto Seguro S.A., compa-
nhia aberta, detentora do controle das sociedades que integram o grupo. 

Em janeiro de 2017, a Administração da Companhia 
aprovou e pagou os dividendos mínimos obrigatórios provisionados no valor 
R$ 7.724 e R$ 3.276 referente a dividendos complementares. 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ........................ 100,0%
Companhia

Porto Seguro S.A .................................................................... 100,0%

Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A. ..................... 70,8%
Ações em circulação .............................................................. 29,2%

Pares Empreendimentos e Participações S.A. ....................... 41,1%
Itauseg Participações S.A. ...................................................... 23,1%
Itaú Unibanco S.A. .................................................................. 19,1%
Rosag Empreendimentos e Participações S.A. ...................... 15,8%
Jayme Brasil Garfinkel ............................................................ 0,2%
Outros ..................................................................................... 0,7%

Jayme Brasil Garfinkel ............................................................ 32,9%
Cleusa Campos Garfinkel ....................................................... 30,5%
Ana Luiza Campos Garfinkel .................................................. 18,3%
Bruno Campos Garfinkel ........................................................ 18,3%

Jayme Brasil Garfinkel ............................................................ 100,0%

Banco Itaucard S.A. ................................................................ 31,3%
Itaú Unibanco S.A. .................................................................. 57,8%
Banco Itaú BBA S.A. ............................................................... 10,9%

Itaú Unibanco Holding S.A. ..................................................... 100,0%

Itaú Unibanco Holding S.A. ..................................................... 100,0%
BBA S.A.

Itaú Unibanco Holding S.A. ..................................................... 100,0%

IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A. ............................. 51,0%
Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. .............................................. 38,7%
Outros ..................................................................................... 10,3%
(*) Participações nas ações ordinárias.
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DIRETORIA

Aos Administradores e Acionistas da 

Examinamos as demonstrações financeiras da Porto Seguro Vida e 
Previdência S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira, da Porto Seguro Vida e Previdência S.A. em 31 de 
dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório 
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com o nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcidas de forma relevante.
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 

no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. 
Não temos nada a relatar a este respeito.

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações financeiras, 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 financeiras.

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 

tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia.

das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
Administração.

contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras, 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade
operacional.

demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2017.
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Aos Acionistas e Administradores da

São Paulo - SP

Examinamos as provisões técnicas, exceto aquelas referentes ao seguro 
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - 
DPVAT, no montante de R$74.640 mil, os ativos de resseguro e retrocessão 
registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital 
mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões 
técnicas e da solvência, descritos nas notas explicativas integrantes das 
demonstrações financeiras da Porto Seguro Vida e Previdência S.A. 
(“Companhia”), e dos limites de retenção descritos no Anexo deste relatório 
da Companhia, em 31 de dezembro de 2016, elaborados sob a 
responsabilidade de sua Administração, de acordo com os princípios 
atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e as normas da 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e do Conselho Nacional de 
Seguros Privados - CNSP.

A Administração é responsável pelas provisões técnicas e pelos ativos de 
resseguro e retrocessão registrados nas demonstrações financeiras e pelos 
demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de 
cobertura das provisões técnicas e da solvência, descritos nas notas 
explicativas integrantes das demonstrações financeiras da Companhia, e 
pelo demonstrativo dos limites de retenção, descritos no Anexo deste 
relatório, elaborados de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo 
IBA e as normas da SUSEP e do 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.

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as provisões 
técnicas, exceto aquelas referentes ao seguro DPVAT, no montante de 
R$74.640 mil, e os ativos de resseguro e retrocessão registrados nas 
demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos 
valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas e da 
solvência descritos nas notas explicativas integrantes das demonstrações 
financeiras da Companhia e dos limites de retenção descritos no Anexo 
deste relatório com base em nossa auditoria atuarial, conduzida de acordo 
com os princípios atuariais emitidos pelo IBA. Esses princípios atuariais 

requerem que a auditoria atuarial seja planejada e executada com o objetivo 
de obter segurança razoável de que as provisões técnicas e os ativos de 
resseguro e retrocessão registrados nas demonstrações financeiras e os 
demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de 
cobertura das provisões técnicas e da solvência descritos nas notas 
explicativas integrantes das demonstrações financeiras da Companhia e 
dos limites de retenção descritos no Anexo deste relatório estão livres de 
distorção relevante.
Em relação ao aspecto da solvência, nossa responsabilidade está restrita à 
adequação dos demonstrativos da solvência e do capital mínimo da 
Companhia e não abrange uma opinião sobre as condições para fazer frente 
às suas obrigações correntes e, ainda, apresentar uma situação patrimonial 
e expectativa de lucros que garantam a sua continuidade no futuro.
Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados 
para obtenção de evidência a respeito dos valores das provisões técnicas e 
dos ativos de resseguro e retrocessão registrados nas demonstrações 
financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores 
da necessidade de cobertura das provisões técnicas e da solvência 
descritos nas notas explicativas integrantes das demonstrações financeiras 
da Companhia e dos limites de retenção descritos no Anexo deste relatório. 
Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do atuário, 
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Nessas avaliações de risco, o atuário 
considera os controles internos relevantes para o cálculo e a elaboração das 
provisões técnicas e dos ativos de resseguro e retrocessão registrados nas 
demonstrações financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo, dos 
valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas e da 
solvência descritos nas notas explicativas integrantes das demonstrações 
financeiras da Companhia e dos limites de retenção descritos no Anexo 
deste relatório para planejar os procedimentos de auditoria atuarial que são 
apropriados às circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião 
sobre a efetividade desses controles internos da Companhia.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial.

Em nossa opinião, as provisões técnicas, exceto aquelas referentes ao 
seguro DPVAT no montante de R$74.640 mil, que não foram objeto de 
nossos exames, e os ativos de resseguro e retrocessão registrados nas 

demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos 
valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas e da 
solvência descritos nas notas explicativas integrantes das demonstrações
financeiras da Companhia e dos limites de retenção descritos no Anexo
deste relatório anteriormente referidos da Porto Seguro Vida e Previdência 
S.A. em 31 de dezembro de 2016 foram elaborados, em todos os aspectos 
relevantes, de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo IBA e as
normas da SUSEP e do CNSP.

No contexto de nossas responsabilidades acima descritas, considerando a
avaliação de riscos de distorção relevante nos itens integrantes do escopo
definido no primeiro parágrafo, também aplicamos selecionados 
procedimentos de auditoria sobre as bases de dados fornecidas pela 
Companhia e utilizadas em nossa auditoria atuarial, com base em testes
aplicados sobre amostras. Consideramos que os dados selecionados em 
nossos trabalhos são capazes de proporcionar base razoável para permitir 
que os referidos itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo 
estejam livres de distorção relevante. Adicionalmente, também a partir de 
selecionados procedimentos, com base em testes aplicados sobre amostras,
observamos que existe correspondência desses dados, que serviram de 
base para apuração dos itens integrantes do escopo definido no primeiro 
parágrafo, com aqueles encaminhados à SUSEP por meio dos respectivos 
Quadros Estatísticos, para o exercício auditado, em seus aspectos mais
relevantes.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2017.
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