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SUHAI Seguradora S.A.
CNPJ: 16.825.255/0001-23

Demonstrações Financeiras - 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015 (Em milhares de reais, exceto quando indicado)
Relatório da Administração: Senhores Acionistas, Submetemos à 
apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras da SUHAI Seguradora S.A. relativas ao período findo em 31 de 
dezembro de 2016, apuradas com base na regulamentação vigente. A 
SUHAI Seguradora S.A. foi constituída em 04 de julho de 2012, autorizada 
pela SUSEP em 21 de janeiro de 2013 a operar com seguros de danos. 
Tendo como foco principal a cobertura de seguro contra roubo ou furto no 
segmento de automóveis, a SUHAI Seguradora S.A. tem como proposta 

oferecer um produto com coberturas dimensionadas às necessidades 
essenciais de seus clientes. Resultado e evolução patrimonial: O ano de 
2016 parece ter sido o auge de uma das maiores crises econômicas pela 
qual o Brasil já passou. Atingimos uma das maiores taxas de desemprego 
da história, 11,9%, resultando em 12 milhões de desempregados. A SUHAI, 
neste período, soube oferecer um produto essencial, voltado para clientes 
que buscam economia aliado à uma operação sólida. Alcançou um 
crescimento de 56,3% em prêmios retido, encerrando 2016 em R$ 110 

milhões. A sinistralidade foi de 60,5% dos prêmios ganhos, um aumento de
3,2 pontos percentuais em relação a 2015. Os ativos totalizaram R$ 150,8 
milhões, com reservas para provisão técnica na ordem de R$ 94,6 milhões. 
O patrimônio líquido teve um crescimento de R$ 1,1 milhões, indo de
R$ 17,0 milhões para R$ 18,1 milhões, reforçando o capital da companhia 
para fazer frente ao crescimento dos prêmios.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2017

Balanços Patrimoniais Nota 2016 2015
Ativo/Circulante 149.931 83.690
Disponível 349 26
Caixa e bancos 5 349 26
Aplicações 6 94.659 59.832
Créditos das operações com seguros e resseguros 30.783 18.116
Prêmios a receber 8.2 26.975 17.872
Operações com resseguradoras 8.3 3.443 –
Outros créditos operacionais 9 365 244
Títulos e créditos a receber 478 137
Créditos tributários e previdenciários 10.1 16 15
Depósitos judiciais 10.2 3 3
Outros créditos operacionais 10.3 459 119
Outros valores e bens 96 171
Bens a venda 11 96 171
Despesas antecipadas 9 –
Custo de aquisição diferidos 12 7.470 5.408
Seguros 7.470 5.408
Ativos de resseguro e retrocessão diferidos 13 16.087 –
Prêmio de resseguro diferido - PPNG 13.807 –
Prêmio de resseguro diferido - RVNE 475 –
Sinistros 1.571 –
IBNR 171 –
Provisão despesas relacionadas - PDR 63 –
Ativo não Circulante 937 933
Imobilizado 14 820 874
Bens móveis 430 411
Outras imobilizações 390 463
Intangível 15 117 59
Outros intangíveis 117 59
Total do Ativo 150.868 84.623

Balanços Patrimoniais Nota 2016 2015
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante 132.738 67.586
Contas a pagar 16 4.769 3.272
Obrigações a pagar 1.415 1.081
Impostos e encargos sociais a recolher 2.489 1.547
Encargos trabalhistas 595 473
Impostos e contribuições 244 171
Outras contas a pagar 26 –
Débitos das operações com seguros e resseguros 17 20.247 1.008
Prêmios a restituir 17.1 24 122
Corretores de seguros e resseguros 17.2 20.223 886
Depósitos de terceiros 18 1.106 456
Provisões técnicas - seguros 19 106.486 62.716
Danos 106.486 62.716
Outros débitos 130 134
Provisões judiciais 20 130 134
Patrimônio Líquido 21 18.130 17.037
Capital social 19.426 15.676
Aumento de capital em aprovação – 2.500
Prejuízos acumulados (1.296) (1.139)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 150.868 84.623

Demonstração do Resultado Nota 2016 2015
Prêmios emitidos 22.1 109.820 70.251
Variações das provisões técnicas de prêmios 22.2 (13.863) (16.598)
Prêmios ganhos 22.3 95.957 53.653
Receita com emissão de apólices 22.4 1.675 1.015
Sinistros ocorridos 22.5 (58.053) (30.748)
Custos de aquisição 22.6 (13.328) (6.107)
Outras receitas e despesas operacionais 22.7 (10.637) (4.277)
Resultado das operações de resseguros 22.8 (461) –
Despesas administrativas 22.9 (23.266) (18.450)
Despesas com tributos 22.10 (3.095) (1.929)
Resultado financeiro 22.11 11.321 7.253
Resultado operacional 113 410
Ganhos ou perdas com ativos não correntes (7) –
Resultado antes dos impostos e participações 106 410
Imposto de renda 23 – (149)
Contribuição social 23 – (95)
Participações sobre o lucro 24 (263) (181)
Prejuízo do exercício (157) (15)
Quantidade de ações 19.836.956 18.437.554
Prejuízo por ação - R$ (0,008) (0,001)

Demonstração do Resultado Abrangente 2016 2015
Prejuízo líquido do exercício (157) (15)
Resultado abrangente do exercício (157) (15)

Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido

Capital  
social

Aumento/ 
redução  

capital em  
aprovação

Prejuí- 
zos acu- 
mulados Total

Em 31 de Dezembro de 2014 11.176 4.500 (1.124) 14.552
Aumento de Capital:
Portaria SUSEP nº 151 de 06/04/15 4.500 (4.500) – –
Aumento de Capital:
 AGE de 11/12/2015 – 2.500 – 2.500
Prejuízo do exercício – – (15) (15)
Em 31 de Dezembro de 2015 15.676 2.500 (1.139) 17.037
Aumento de Capital:
Portaria SUSEP nº 6.458 de 12/02/16 2.500 (2.500) – –
Aumento de Capital:
Portaria SUSEP nº 111 de 29/09/16 1.250 – – 1.250
Prejuízo do exercício – – (157) (157)
Em 31 de Dezembro de 2016 19.426 – (1.296) 18.130

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método indireto 2016 2015
Prejuízo líquido do exercício (157) (15)
Ajustes para: Depreciação e amortização 179 59
Atividades operacionais: Ativos financeiros (34.827) (23.357)
Créditos das operações de seguros e resseguros (12.667) (7.512)
Ativos de resseguro (16.087) –
Créditos fiscais e previdenciários (1) (5)
Títulos e créditos a receber (341) (117)
Depósitos judiciais – (3)
Custos de aquisição diferidos (2.062) (4.602)
Despesas antecipadas (9) –
Outros ativos 76 (171)
Impostos e encargos sociais a recolher 942 854
Impostos e contribuições 73 95
Outras contas a pagar 482 780
Depósitos de terceiros 650 166
Débitos de operações com seguros e resseguros 19.239 840
Provisões técnicas - seguros e resseguros 43.770 29.669
Outros passivos (4) 105
Caixa gerado/(consumido) pelas operações (744) (3.214)
Caixa líquido gerado/(consumido) pelas operações (744) (3.214)
Atividades de investimento: Imobilizado (125) (730)
Intangível (58) (33)
Caixa líquido gerado/(consumido) 
 nas atividades de investimento (183) (763)
Atividades de financiamento: Capital social 1.250 2.500
Caixa líquido gerado/(consumido)
 nas atividades de financiamento 1.250 2.500
Aumento/(Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa 323 (1.477)
Caixa no início do período 26 1.503
Caixa no fim do período 349 26
Aumento/(Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa 323 (1.477)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto operacional: A SUHAI Seguradora S.A. (doravante “Compa-
nhia”) foi constituída em 04/07/2012, conforme Ata de Assembleia Geral de 
Constituição realizada na mesma data e foi autorizada a operar pela Portaria 
SUSEP nº 5.118, de 21/01/2013. A Companhia é uma sociedade por ações 
de capital fechado. A Companhia tem por objeto social operar com seguros 
de danos, sobretudo no ramo de automóveis. Estas demonstrações foram 
autorizadas para emissão pela Administração em 22/02/2017. 2. Base de 
elaboração e apresentação: 2.1 Base de preparação: Em consonância 
com os dispositivos da Circular SUSEP nº 517, de 30/07/2015, as demons-
trações financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela  
SUSEP, incluindo os pronunciamentos técnicos, as orientações e as inter-
pretações emitidas pelo CPC, referendados pela SUSEP, e normas do 
CNSP. As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em confor-
midade com a referida circular e seguem os critérios de comparabilidade 
estabelecidos pelo Pronunciamento CPC 21(R1). As demonstrações finan-
ceiras compreendem os balanços patrimoniais, as demonstrações do resul-
tado, as demonstrações do resultado abrangente, as demonstrações das 
mutações do patrimônio líquido, as demonstrações dos fluxos de caixa pelo 
método indireto e as respectivas notas explicativas. As demonstrações fi-
nanceiras estão sendo apresentadas em conformidade com os modelos de 
publicação estabelecidos pela referida Circular, cujas principais modifica-
ções em relação ao formato de apresentação foram: (i) as Provisões técni-
cas passam a ser apresentadas por grupo de ramos de seguros; (ii) as des-
pesas com monitoramento e antifurto estão sendo apresentadas no grupo 
“Custos de aquisição”. 2.2 Base para mensuração, Moeda funcional e de 
apresentação: As demonstrações financeiras estão apresentadas em Re-
ais e foram elaboradas de acordo com o princípio do custo histórico, com 
exceção dos ativos financeiros disponíveis para venda mensurados pelo 
valor justo por meio do resultado. A moeda funcional da Companhia é o 
Real. 2.3 Uso de estimativas e julgamentos: Na elaboração das demons-
trações financeiras a Administração é requerida a usar seu julgamento na 
determinação de estimativas que levam em consideração pressupostos e 
premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores repor-
tados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem 
divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas periodica-
mente. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no 
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futu-
ros afetados. As informações sobre julgamentos críticos considerados na 
aplicação das práticas contábeis, que apresentam efeitos significativos nos 
saldos registrados nas demonstrações financeiras e, portanto, existe um ris-
co significativo de ajuste material dentro do próximo exercício financeiro, 
estão relacionadas à marcação a mercado dos ativos financeiros. As políti-
cas contábeis discriminadas abaixo foram aplicadas em todos os períodos 
apresentados nas demonstrações financeiras. 2.4 Continuidade: A Admi-
nistração considera que a Companhia possui recursos para dar continuida-
de a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem o 
conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas sig-
nificativas sobre a capacidade de continuar operando. Portanto, as demons-
trações financeiras foram preparadas com base nesse princípio. 3. Princi-
pais políticas contábeis: 3.1 Disponível (Caixas e equivalentes de 
caixa): Caixa e equivalentes de caixa incluem numerário disponível em 
caixa, em contas bancárias e investimentos financeiros com vencimento in-
ferior a 90 dias a contar da data de aquisição, de alta liquidez e com baixo 
risco de variação no valor justo de mercado. 3.2 Ativos financeiros: Um 
ativo financeiro é classificado no momento do reconhecimento inicial, de 

 

por meio de sua Política de Investimentos Financeiros, determina a classifi-
cação dos ativos financeiros na data de aquisição, considerando a sua es-
tratégia de investimentos, que leva em consideração o gerenciamento dos 
fluxos de caixa de curto e longo prazo. 3.2.1 Ativos financeiros designados a 
valor justo por meio do resultado: Um ativo financeiro é classificado pelo 
valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para 
negociação e seja designado como tal no momento do reconhecimento ini-
cial. A Companhia gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e 
venda baseadas em seus valores justos, de acordo com a gestão de riscos 
e estratégia de investimentos. Esses ativos são medidos pelo valor justo, e 
mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do 
período. 3.2.2 Ativos financeiros mantidos até o vencimento: São classifica-
dos nessa categoria caso a Administração tenha intenção e a capacidade 
de manter esses ativos financeiros até o vencimento. Os investimentos man-
tidos até o vencimento são registrados pelo custo amortizado deduzidos de 
qualquer perda por redução ao valor recuperável. 3.2.3 Empréstimos e rece-
bíveis: São incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivati-
vos com recebimentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um 
mercado ativo. A Companhia não possui operações com empréstimos na 
data de encerramento das demonstrações financeiras. 3.2.4 Instrumentos 
financeiros derivativos: A Companhia não possui instrumentos financeiros 
derivativos na data de encerramento das demonstrações financeiras  
nem efetuou transações com instrumentos derivativos durante o exercício. 
3.3 Passivos financeiros: Compreendem, substancialmente, fornecedores, 
débito com resseguradores, impostos e contribuições e outras contas a pa-
gar que são reconhecidos inicialmente ao valor justo. 3.4 Ativos e passivos 
contingentes, obrigações legais, fiscais e previdenciárias: Uma provi-
são é reconhecida em função de um evento passado e é provável que um 
recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação no futuro. As con-
tingências passivas são objeto de avaliação individualizada, efetuada pela 
assessoria jurídica da Companhia, com relação às probabilidades de perda 
e de acordo com os respectivos valores em risco informados. Estas são 
provisionadas quando mensuráveis e quando a probabilidade de perda é 
avaliada como “provável”, conforme critérios estabelecidos no pronuncia-
mento técnico CPC 25 do CPC, consideradas as orientações previstas nas 
Cartas Circulares SUSEP/DECON/GABIN nº 15/06 e 17/06. Passivos con-
tingentes são divulgados se existir uma possível obrigação futura resultante 
de eventos passados ou se existir uma obrigação presente resultante de um 
evento passado e o seu pagamento não for provável ou seu montante não 

puder ser estimado de forma confiável. Ativos contingentes são reconheci-
dos contabilmente somente quando há garantias reais ou decisões judiciais 
favoráveis definitivas, sobre as quais não cabem mais recursos, caracteri-
zando o ganho como praticamente certo. Os ativos contingentes com proba-
bilidade de êxito provável são apenas divulgados. 3.5 Classificação dos 
contratos de seguros: Um contrato em que a Companhia aceita um risco 
de seguro significativo do segurado, aceitando compensá-lo no caso de um 
acontecimento futuro, incerto, específico e adverso ao segurado é classifica-
do como um contrato de seguro. As receitas de prêmios e os corresponden-
tes custos de aquisição são registrados quando da emissão da respectiva 
apólice ou pelo início da vigência do risco para riscos vigentes ainda sem 
emissão das respectivas apólices e apropriados, em bases lineares, no de-
correr do prazo de vigência das apólices, por meio da constituição e rever-
são da provisão de prêmios não ganhos e dos custos de aquisição diferidos. 
3.6 Ativos e passivos de resseguros: Ativos e passivos decorrentes dos 
contratos de resseguros são apresentados de forma separada, segregando 
os direitos e obrigações entre as partes, uma vez que a existência dos refe-
ridos contratos não exime a Companhia de honrar suas obrigações perante 
os segurados. Os ativos de resseguro compreendem (i) os prêmios de res-
seguros diferidos das apólices emitidas e não emitidas, conforme os contra-
tos firmados para cessão de riscos, cujo período de cobertura dos riscos 
ainda não expirou. O montante de prêmios é reconhecido inicialmente pelo 
valor contratual e ajustado conforme o período de exposição do risco que foi 
contratado; (ii) as parcelas correspondentes das indenizações pagas aos 
segurados ou pendentes de liquidação, que são recuperadas junto aos res-
seguradores e (iii) as comissões sobre os repasses de prêmios conforme os 
contratos firmados de cessão de riscos. 3.7 Provisões Técnicas: As provi-
sões técnicas decorrentes de contratos de seguros, segundo as práticas 
contábeis no Brasil, são constituídas de acordo com as determinações do 
CNSP, e da SUSEP, cujos critérios, parâmetros e fórmulas são documenta-
dos em Notas Técnicas Atuariais - NTA. A Despesa de Comercialização Di-
ferida - DCD é constituída pelas parcelas dos custos na obtenção de contra-
tos de seguros, cujo período do risco ainda não decorreu e são apropriadas 
ao resultado proporcionalmente ao prazo decorrido. São considerados como 
DCD as comissões de seguros angariados. O prazo de diferimento dos cus-
tos de aquisição obedece ao risco de vigência dos contratos de seguros. A 
Provisão de Prêmios Não Ganhos - PPNG é calculada “pro rata” dia, com 
base nos prêmios emitidos e tem por objetivo provisionar a parcela de prê-
mios correspondente ao período de risco a decorrer na data-base de cálcu-
lo. A Provisão de Prêmios Não Ganhos de Riscos Vigentes Não Emitidos - 
PPNG-RVNE é estimada com base em cálculos atuariais através da 
utilização de triângulos de “run-off” de prêmios emitidos, onde é possível 
captar a defasagem entre a vigência do risco e a emissão do prêmio. Assim 
essa provisão indica o nível de prêmios não ganhos, referente aos riscos 
vigentes, assumidos pela Companhia, porém ainda não emitidos. A Provi-
são de Sinistros a Liquidar - PSL é constituída com base na estimativa dos 
valores a indenizar ao segurado, realizada por ocasião do recebimento do 
aviso de sinistro, em valor considerado suficiente para fazer face aos com-
promissos futuros. Esta provisão é reavaliada no decorrer do processo até a 
liquidação ou encerramento do processo. A Provisão de Sinistros Ocorridos 
e não Avisados - IBNR representa o montante esperado de sinistros ocorri-
dos e não avisados até a data-base das demonstrações financeiras. A me-
todologia de cálculo utilizada contempla e destaca a parcela da Provisão de 
Sinistros Ocorridos Não Suficientemente Reportados - IBNER, provisão 
adicional à PSL, que tem como objetivo estimar os valores dos ajustes que 
os sinistros a liquidar sofrerão até o seu encerramento. Esta provisão é cal-
culada com técnicas estatísticas e atuariais com base no desenvolvimento 
histórico dos sinistros. A Provisão de Despesas Relacionadas - PDR repre-
senta o montante esperado de despesas ainda não pagas ou suficientemen-
te reservadas, relacionadas aos sinistros ocorridos. 3.8 Imposto de renda e 
contribuição social: O imposto de renda é calculado à alíquota de 15% 
sobre o lucro tributável, acrescido de 10% sobre a parcela do lucro líquido 
anual excedente a R$ 240. A contribuição social foi constituída pela alíquota 
de 15% e a partir de 01/09/2015 pela alíquota de 20%, conforme disposto na 
Lei 13.169 de 06/10/2015. A despesa com imposto de renda e contribuição 
social compreende os impostos de renda correntes e diferidos. O imposto 
corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que 
estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líqui-
do. O imposto corrente é o imposto a pagar sobre o lucro tributável do exer-
cício calculado com base nas alíquotas vigentes na data de apresentação 
das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com 
relação aos exercícios anteriores. 3.9 Apuração do resultado: As receitas 
e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. 3.10 Teste de 
Adequação do Passivo: Em atendimento a Circular SUSEP nº 517, de 
30/07/2015, foi elaborado o estudo atuarial para Teste de Adequação de 
Passivos - TAP, que consiste na verificação se o seu passivo está adequado, 
utilizando estimativas correntes de fluxos de caixa futuros de seus contratos 
de seguro. Depois de finalizado o Estudo Atuarial do Teste de Adequação de 
Passivos da Companhia em 31/12/2016, concluiu-se que o seu passivo por 
contrato de seguro está adequado, não sendo necessário o ajuste das pro-
visões técnicas constituídas, deduzida dos custos de aquisição diferidos e 
dos ativos intangíveis diretamente relacionados às provisões técnicas. Con-
forme estabelece os regulamentos da SUSEP, a Companhia realiza o estu-
do de Teste de Adequação de Passivos (TAP) apenas ao final dos exercícios. 
3.11 Benefícios a empregados: A Companhia oferece benefícios de curto 
prazo, como plano de assistência à saúde, que são mensurados e lançados 
ao resultado conforme incorridos. Adicionalmente, a Companhia oferece 
participação nos lucros de acordo com o disposto na Lei nº 10.101/2000 e a 
convenção coletiva de trabalho, devidamente acordado com os funcionários 
e o sindicato da categoria. O Acordo coletivo prevê o pagamento de par-
ticipação nos lucros mínimo, mesmos não havendo apuração de lucro no 

SEGURADORA

período. 4. Gerenciamento de riscos: A SUSEP estabelece que as entida-
des abertas de previdência complementar, sociedades de capitalização,
sociedades seguradoras e resseguradoras locais avaliem de forma geral a 
sua exposição aos seguintes riscos, provenientes de suas operações e de
suas atividades de investimentos financeiros: 4.1 Risco de seguros: Estra-
tégia de subscrição: A estratégia de subscrição visa diversificar as opera-
ções de seguros para assegurar o balanceamento da carteira e baseia-se 
no agrupamento de riscos com características similares, de forma a reduzir 
o impacto de riscos isolados. Essa estratégia é definida anualmente em um 
planejamento estratégico que estabelece as classes de negócios, regiões 
territoriais e segmentos de mercado em que a Companhia irá operar. Com
base nas estratégias definidas, são elaboradas as políticas de aceitação e 
os processos de gestão de riscos dos contratos de seguros. A política de
aceitação de riscos abrange a totalidade dos ramos de seguros operados e 
considera a experiência histórica e premissas atuariais. A Companhia tam-
bém mitiga seus riscos através de contrato com resseguradores. Em
31/12/2016 a Companhia possuía contrato de resseguro com a Austral Res-
seguradora viando melhorar sua capacidade de retenção de risco e resulta-
dos operacionais. A cobertura contratada é de Quota Parte para os seguros 
de veículos. 4.2 Risco de crédito: Para o controle e avaliação do risco de 
crédito, a Companhia utiliza a classificação de risco de crédito das emissões 
não-bancárias e bancárias das agências classificadoras de risco em funcio-
namento no País. Se duas ou mais agências classificarem o mesmo papel,
a Companhia adotará, para fins de classificação de risco de crédito, aquela 
mais conservadora. A política de gestão de riscos da Companhia visa asse-
gurar que a carteira de investimentos esteja adequada ao perfil e limites de 
risco apropriados ao negócio da Companhia e alinhados à política de inves-
timento definida. A tabela a seguir apresenta os ativos financeiros, distribuí-
dos por ratings de crédito fornecidos pelas agências classificadoras de risco. 
Grau 1: títulos com avaliação de risco até nível AA; Grau 2: títulos com avalia-
ção de risco até nível A; Grau 3: títulos com avaliação de risco até nível BBB; 
Grau 4: títulos com avaliação de risco até nível BB. Composição da carteira  
por classe e por categoria contábil em 31/12/2016: Sem  

rating
Valor de  
MercadoClassificação Grau 3

Caixa e Bancos – 349 349
Empréstimos e recebíveis - Prêmios a receber – 26.975 26.975
Valor justo por meio do resultado
Ativos
Privados 1.838 56.550 58.388
Fundo de Investimentos RF - DPVAT – 55.513 55.513
Letras Financeiras - Bradesco 1.709 – 1.709
CDB - Banco Original 129 – 129
Fundo de Investimentos Bradesco – 710 710
Fundo de Investimentos Itaú – 327 327
Públicos 36.271 – 36.271
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 19.182 – 19.182
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B 17.089 – 17.089
Exposição máxima ao risco de crédito 36.271 85.712 121.983
Composição da carteira por classe e por categoria contábil em 31/12/2015:

Classificação Grau 3
Sem  

rating
Valor de  
Mercado

Caixa e Bancos – 26 26
Empréstimos e recebíveis- Prêmios a receber – 17.872 17.872
 Valor justo por meio do resultado
 Ativos
Privados – 29.049 29.049
Fundo de Investimentos RF - DPVAT – 27.430 27.430
Fundo de Investimentos Bradesco – 1.105 1.105
Fundo de Investimentos Itaú – 514 514
Públicos 30.783 – 30.783
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 19.416 – 19.416
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B 8.847 – 8.847
Letras do Tesouro Nacional - LTN 2.520 – 2.520
Exposição máxima ao risco de crédito 30.783 46.947 77.730
O valor justo de instrumentos negociados num mercado ativo (como instru-
mentos mantidos para negociação) é baseado em preços cotados em mer-
cado ativo na data de balanço. O preço cotado usado para ativos financeiros
mantidos pela Companhia é de mercado. 4.3 Risco de liquidez: A gestão 
do risco de liquidez se dá pela capacidade da Companhia gerar, através do 
curso normal do negócio bem como com o gerenciamento do seu portfólio 
de investimentos, o volume de capital suficiente para saldar seus compro-
missos, sejam estes referentes às despesas operacionais ou mesmo à 
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cobertura das reservas relacionadas aos riscos do negócio. A Companhia 
estabelece políticas de investimento e Teste de Adequação de Passivos 
(TAP), para medir e assegurar a liquidez necessária ao cumprimento de 
suas obrigações. 4.4 Risco de mercado: Risco de mercado é o risco que 
alterações nos preços de mercado têm sobre os ganhos da Companhia in-
corridos sobre o valor de suas participações em instrumentos financeiros.  
Os limites de risco de mercado são estabelecidos com base em política 
corporativa definida pela Companhia e aprovados pelo Comitê de diretoria. 
Taxa de juros: Para reduzir a exposição às variações nas taxas de juros do 
mercado doméstico, a Companhia realiza suas aplicações financeiras em 
títulos públicos e títulos privados indexadas à variação do CDI ou taxas  
pré-fixadas. Os impactos no resultado devido a uma oscilação na taxa de 
juros estão demonstrados abaixo:
Aumento na taxa 31/12/2016

Classe Premissas
Saldo  

contábil
Variação 

resultado
Saldo 

impactado
Ativos públicos
Letras financeiras
 de tesouro - LFT

Aumento de  
2,02% na taxa 19.182 387 19.569

Notas do tesouro
 nacional - NTN-B

Aumento de  
2,02% na taxa 17.089 345 17.434

Títulos Privados Aumento de  
2,02% na taxa 1.838 37 1.875

38.109 769 38.878
Aumento na taxa 31/12/2015

Saldo Variação Saldo
Classe Premissas contábil resultado impactado
Ativos públicos
Letras financeiras
 de tesouro - LFT

Aumento de  
2,02% na taxa 19.416 392 19.808

Notas do tesouro
 nacional - NTN-B

Aumento de  
2,02% na taxa 8.847 179 9.026

Letras do tesouro
 nacional - LTN

Aumento de  
2,02% na taxa 2.520 51 2.571

30.783 622 31.405
A Companhia possui como política de gestão de risco financeiro, a contrata-
ção de produtos financeiros prontamente disponíveis no mercado brasileiro, 
cujo valor de mercado pode ser mensurado com confiabilidade, visando alta 
liquidez para honrar suas obrigações futuras. Critérios adotados na deter-
minação dos valores de mercado: Para todos os instrumentos financeiros, 
o CPC 40, requer a divulgação relacionada a mensuração do valor justo com 
base nos seguintes níveis: Nível 1: Preços cotados (não ajustados) em mer-
cados ativos para ativos ou passivos idênticos. Nível 2: Preços definidos pela 
observação de dados, valores e taxas, divulgados nos mercados ativos ou 
indiretamente (derivado dos preços). Nível 3: Preços definidos para o ativo 
ou passivo que não são com base em dados observáveis do mercado (input 
não observável). As aplicações financeiras da Companhia estão classifica- 
das como: 31/12/2016 31/12/2015

Nível I
Valor de  
mercado Nível I

Valor de  
mercado

Fundo de Investimentos RF - DPVAT 55.513 55.513 27.430 27.430
Títulos Privados 1.838 1.838 – –
Fundo de Investimentos Bradesco 710 710 1.105 1.105
Fundo de Investimentos Itaú 327 327 514 514
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 19.182 19.182 19.416 19.416
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B 17.089 17.089 8.847 8.847
Letras do Tesouro Nacional - LTN – – 2.520 2.520

94.659 94.659 59.832 59.832
A Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos. 4.5 Risco 
operacional: A Companhia define risco operacional como o risco de perdas 
resultantes de processos internos falhos ou inadequados, provenientes de 
todas as áreas de negócios. A concentração bruta de risco para os produtos 
da Companhia está distribuída da seguinte forma:

31/12/2016
Ramo Centro Norte Nordeste Sudeste Sul Total geral
Automóvel (Casco) 1.347 1.208 249 73.803 4.790 81.397
DPVAT 2.850 4.950 2.106 12.805 5.712 28.423
Total geral 4.197 6.158 2.355 86.608 10.502 109.820

31/12/2015
Ramo Centro Norte Nordeste Sudeste Sul Total geral
Automóvel (Casco) – – – 50.022 2.700 52.722
DPVAT 1.741 1.020 3.250 7.894 3.624 17.529
Total geral 1.741 1.020 3.250 57.916 6.324 70.251
A Companhia iniciou sua participação no Convênio DPVAT em janeiro de 
2014. 4.6 Gestão de capital: O principal objetivo da Companhia em relação 
à gestão de capital é manter níveis de capital suficientes para atender os 
requerimentos regulatórios determinados pelo CNSP e SUSEP, além de oti-

em conformidade com as regulamentações emitidas pela CNSP e SUSEP.  
5. Caixa e equivalentes de caixa: 31/12/2016 31/12/2015
Caixas e bancos 349 26
Total 349 26
Em 31/12/2016 a Companhia não detinha nenhum item de caixa e equiva-
lente de caixa classificado como ‘caixa restrito’, bem como itens de caixa e 
equivalente de caixa dados como garantias a terceiros. 6. Ativos financei-
ros: 6.1 Aplicações (ao valor justo por meio do resultado): A classifica-
ção das aplicações financeiras por categoria é apresentada da seguinte  
forma em 31/12/2016 e 31/12/2015: Valor  

de  
mer- 
cado

Valor de  
custo  
atua- 

lizado31/12/2016

De 01  
a 30  
dias

De 31  
a 180  
dias

De 181  
a 365  
dias

Acima  
de 365  

dias %
Valor justo por meio
 do resultado 57.268 4.156 338 32.897 94.659 94.659 100%
Fundo de Investimen-
 tos RF - DPVAT 55.513 – – – 55.513 55.513 59%
Títulos Privados – – – 1.838 1.838 1.838 2%
Fundo de Investi-
 mentos Bradesco 710 – – – 710 710 1%
Fundo de Investi-
 mentos Itaú 327 – – – 327 327 0%
LFT 718 – 338 18.126 19.182 19.182 20%
NTN-B – 4.156 – 12.933 17.089 17.089 18%
LTN – – – – – – 0%
Total 57.268 4.156 338 32.897 94.659 94.659 100%

31/12/2015

De 01  
a 30  
dias

De 31  
a 180  
dias

De 181  
a 365  
dias

Acima  
de 365  

dias

Valor  
de  

mer- 
cado

Valor de  
custo  
atua- 

lizado %
Valor justo por meio
 do resultado 29.049 – 1.176 29.607 59.832 59.832 100%
Fundo de Investimen-
 tos RF - DPVAT 27.430 – – – 27.430 27.430 46%
Fundo de Investi-
 mentos Bradesco 1.105 – – – 1.105 1.105 2%
Fundo de Investi-
 mentos Itaú 514 – – – 514 514 1%
LFT – – – 19.416 19.416 19.416 32%
NTN - B – – 1.176 7.671 8.847 8.847 15%
LTN – – – 2.520 2.520 2.520 4%
Total 29.049 – 1.176 29.607 59.832 59.832 100%
6.2 Movimentação das aplicações:

31/12/2015
Aplica- 

ções
Res- 

gates
Rendi- 

mentos 31/12/2016
Fundo de Investimentos
 RF - DPVAT 27.430 32.028 (4.137) 192 55.513
Títulos Privados – 2.246 (560) 152 1.838
Fundo de Investimentos 1.619 33.210 (34.087) 295 1.037
LFT 19.416 7.083 (10.187) 2.870 19.182
NTN-B 8.847 12.846 (5.870) 1.266 17.089
LTN 2.520 – (2.816) 296 –
Circulante 59.832 87.413 (57.657) 5.071 94.659

31/12/2014
Aplica- 

ções
Res- 

gates
Rendi- 

mentos 31/12/2015
Fundo de Investimentos
 RF - DPVAT 15.028 17.778 (5.376) – 27.430
Fundo de Investimentos – 3.205 (1.665) 79 1.619
LFT 13.375 10.973 (6.946) 2.014 19.416
NTN-B 8.072 – (501) 1.276 8.847
LTN – 2.550 – (30) 2.520
Circulante 36.475 34.506 (14.488) 3.339 59.832

7. Ativos em cobertura de provisões técnicas: 31/12/2016 31/12/2015
Fundo de Investimentos RF - DPVAT 55.513 27.430
Títulos Privados 1.838 –
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 19.182 19.416
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B 17.089 8.847
Letras do Tesouro Nacional - LTN – 2.520
Total dos ativos em cobertura 93.622 58.213
Provisões Técnicas - seguros 104.681 62.716
(–) Direitos Creditórios (*) (22.081) (11.654)
Total a ser coberto 82.600 51.062
Excedente de Cobertura 11.022 7.151
(*) A Companhia utiliza os direitos creditórios como redutor da necessidade 
de cobertura por ativos garantidores com base nos prêmios a receber,  
na proporção dos riscos a decorrer, considerando cada parcela não vencida, 
na data-base de cálculo, líquidas das parcelas cedidas em cosseguro e dos 
montantes relativos aos ativos de resseguro, conforme circular SUSEP  
nº 517 de 30/07/2015. 8. Crédito das operações com seguros e ressegu-
ros: 8.1 Prêmios a receber:

31/12/2016

Ramo

Prêmios a  
Receber de  
Segurados

Redução  
ao Valor  

Recuperável

Prêmios a  
Receber  
Líquido

Período médio  
de parcela- 

mento Mensal
Automóvel (Casco) 26.975 – 26.975 6,8
Total 26.975 – 26.975 6,8

31/12/2015

Ramo

Prêmios a  
Receber de  
Segurados

Redução  
ao Valor  

Recuperável

Prêmios a  
Receber  
Líquido

Período médio  
de parcela- 

mento Mensal
Automóvel (Casco) 17.872 – 17.872 6,4
Total 17.872 – 17.872 6,4
8.2 Composição quanto aos prazos de vencimento:

31/12/2016 31/12/2015
A vencer 25.610 16.763
Vencidos até 30 dias 1.173 841
Vencidos de 31 a 60 dias 192 231
Vencidos a mais de 61 dias – 37
Total 26.975 17.872
A Companhia mantém políticas de cobrança e cancelamento de prêmios 
vencidos e não pagos a mais de 60 dias. A administração considerou em 
31/12/2016 que estes instrumentos foram suficientes para evitar perdas re-
ferentes aos prêmios a receber e optou em não constituir provisão para 
créditos de liquidação duvidosa.
8.3 Operações com resseguradoras: 31/12/2016 31/12/2015
Sinistros a recuperar 3.443 –
Total 3.443 –
9. Outros créditos operacionais:
Ramo 31/12/2016 31/12/2015
DPVAT 365 244
Total 365 244
10. Títulos e créditos a receber: 10.1 Créditos tributários e previden - 
ciários: 31/12/2016 31/12/2015
Antecipação de Imposto de Renda (*) 5 4
Antecipação de Contribuição Social (*) 3 3
PIS e COFINS a compensar 8 8
Total títulos e créditos a receber 16 15
(*) Referem-se aos créditos tributários provenientes das antecipações do 
imposto de renda e da contribuição social por estimativa mensal, bem como 
do imposto de renda retido na fonte referente aos resgates parciais das apli-
cações financeiras em renda fixa. O prazo de realização dos créditos recu-
peráveis é estimado em no máximo cinco anos.
10.2 Depósitos Judiciais: 31/12/2016 31/12/2015
Processos Cíveis 3 3
Total 3 3
Os valores de depósito judicial não se referem aos valores contingenciados. 
10.3 Outros créditos a receber:
Ramo 31/12/2016 31/12/2015
Outros créditos 459 119
Total 459 119
11. Outros valores e bens: 31/12/2016 31/12/2015
Bens à venda 96 171
Total 96 171
12. Custo de aquisição diferidos:
Ramo 31/12/2015 Constituição/(Reversão) 31/12/2016
Automóvel (Casco) 5.408 2.062 7.470
Total 5.408 2.062 7.470
Ramo 31/12/2014 Constituição/(Reversão) 31/12/2015
Automóvel (Casco) 806 4.602 5.408
Total 806 4.602 5.408
Os custos de aquisição diferidos são representados por comissões sobre 
prêmios emitidos, custos com assessorias e custos com serviços de  
monitoramento diferidos pró-rata dia com base na vigência das apólices.  
O prazo médio para diferimento é de 12 meses. 13. Ativos de Resseguros  
e Retrocessões Diferidos: 31/12/2016 31/12/2015
Prêmio de Resseguro Diferido - PPNG 13.807 –
Prêmio de Resseguro Diferido - RVNE 475 –
Sinistros de Resseguros 1.571 –
IBNR 171 –
PDR 63 –
Total 16.087 –
14. Imobilizado:
Descrição

Taxa  
a.a.

Saldo em  
31/12/2015

Custo  
DPVAT

Aqui- 
sição

Depre- 
ciação

Saldo em  
31/12/2016

Equipamentos 20% 142 – 110 (39) 213
Equipamentos - DPVAT 20% 36 14 – – 50

 Utensílios 10% 150 – 14 (19) 145

 Utensílios - DPVAT 10% 13 5 – – 18
Veículos 20% 67 – (67) – –
Veículos - DPVAT 20% 3 1 – – 4
Total bens móveis 411 20 57 (58) 430
Benfeitorias em Imó-
 veis de Terceiros 20% 430 – 30 (121) 339
Benfeitorias em 
 Imóveis de Ter-
  ceiros - DPVAT 20% 33 18 – – 51
Total outras imobilizações 463 18 30 (121) 390
Total imobilizado 874 38 87 (179) 820

Descrição
Taxa  

a.a.
Saldo em  

31/12/2014
Custo  

DPVAT
Aqui- 
sição

Depre- 
ciação

Saldo em  
31/12/2015

Equipamentos 20% 13 – 143 (14) 142
Equipamentos - DPVAT 20% 14 22 – – 36

 Utensílios 10% 62 – 97 (9) 150

 Utensílios - DPVAT 10% 7 6 – – 13
Veículos 20% – – 79 (12) 67
Veículos - DPVAT 20% 1 2 – – 3
Total bens móveis 97 30 319 (35) 411
Benfeitorias em Imó-
 veis de Terceiros 20% 94 – 360 (24) 430
Benfeitorias em 
 Imóveis de Ter-
  ceiros - DPVAT 20% 12 21 – – 33
Total outras imobilizações 106 21 360 (24) 463
Total imobilizado 203 51 679 (59) 874
As operações do Convênio DPVAT do imobilizado são reconhecidos em 
conta corrente do próprio convênio que representa saldo líquido de R$ 231.
15. Intangível:
Descrição

Taxa  
a.a.

31/12/ 
2015

Custo  
DPVAT

Aqui- 
sição

Amor- 
tização

31/12/ 
2016

Outros Intangíveis 20% 13 – (5) – 8
Outros Intangíveis - DPVAT 20% 46 63 – – 109
Total Intangível 59 63 (5) – 117

Descrição
Taxa  

a.a.
31/12/ 
2014

Custo  
DPVAT

Aqui- 
sição

Amor- 
tização

31/12/ 
2015

Outros Intangíveis 20% 2 – 11 – 13
Outros Intangíveis - DPVAT 20% 24 22 – – 46
Total Intangível 26 22 11 – 59
As operações do Convênio DPVAT do intangível são reconhecidos em  
conta corrente do próprio convênio que representa saldo líquido de R$ 109. 

16. Contas a pagar: As contas a pagar da Companhia são representa-
das por: 31/12/2016 31/12/2015
Fornecedores 841 662
Honorários e remunerações a pagar 279 233
Participação de lucros a pagar 259 186
Aluguéis a pagar 20 –
Pagamentos a efetuar 16 –
Total obrigações a pagar 1.415 1.081
Imposto sobre operações financeiras - IOF 2.090 1.291
Imposto de renda retido na fonte - IRRF 93 26
Imposto sobre serviços - ISS 29 29
Contribuições previdenciárias 181 116
Contribuições para o FGTS 57 39
Outros impostos e encargos sociais 39 46
Total impostos e encargos sociais a recolher 2.489 1.547
Férias a pagar 445 355
Encargos sociais a recolher 150 118
Total encargos trabalhistas 595 473
COFINS 210 147
PIS 34 24
Total impostos e contribuições 244 171
Automóvel (Casco) 26 –
Total outras contas a pagar 26 –
Total contas a pagar 4.769 3.272
17. Débitos das operações com seguros e resseguros: 17.1 Prêmios a 
restituir:
Ramo 31/12/2016 31/12/2015
Automóvel (Casco) 24 122
Total 24 122
17.2 Corretores de seguros e resseguros:
Ramo 31/12/2016 31/12/2015
Automóvel (Casco) 20.223 886
Total 20.223 886
18. Depósitos de terceiros: 18.1 Prêmios e emolumentos recebidos:
Ramo 31/12/2016 31/12/2015
Automóvel (Casco) 1.106 456
Total 1.106 456
As contas registradas na rubrica “Depósitos de terceiros” são compostas por 
valores recebidos efetivamente, ainda não baixados da rubrica de “Prêmios
a receber”, configurando uma conta transitória onde são registradas as ope-
rações de cobrança de prêmios da Companhia. 
19. Provisões técnicas-seguros: 19.1 Provisões técnicas:

31/12/2016

Prê- 
mios  

não  
ganhos

Sinis- 
tros a  

liquidar

Sinistros  
ocorridos  
mas não  
avisados

Provisão  
despesas  

relacio- 
nadas

Outras  
provi- 
sões Total

Automóvel (Casco) 45.469 4.803 524 190 – 50.986
DPVAT – 11.147 43.927 – 426 55.500
Total 45.469 15.950 44.451 190 426 106.486

31/12/2015

Prê- 
mios  

não  
ganhos

Sinis- 
tros a  

liquidar

Sinistros  
ocorridos  
mas não  
avisados

Provisão  
despesas  

relacio- 
nadas

Outras  
provi- 
sões Total

Automóvel (Casco) 31.762 3.156 297 79 – 35.294
DPVAT – 9.797 17.426 – 199 27.422
Total 31.762 12.953 17.723 79 199 62.716
19.2 Desenvolvimentos de sinistros:

Valores Brutos de Resseguro
2013 2014 2015 2016 Total

Ano de Aviso*
Até a data-base 442 8.723 25.015 56.204 90.384
1 ano mais tarde 453 8.723 25.015 – 34.190
2 anos mais tarde 453 8.723 – – 9.175
3 anos mais tarde 453 – – – 453
Posição em 31/12/2016 453 8.723 25.015 56.204 90.394
Pago Acumulado
Até a data-base 642 8.808 24.981 51.525 85.956
1 ano mais tarde 652 8.808 24.981 – 34.441
2 anos mais tarde 652 8.808 – – 9.460
3 anos mais tarde 652 – – – 652
Posição em 31/12/2016 652 8.808 24.981 51.525 85.966
Provisão de sinistros em 31/12/2016 (199) (85) 34 4.679 4.803
Falta(–)/Sobra(+)Acumulada – – – –  124

Valores Líquidos de Resseguro
Ano de Aviso* 2013 2014 2015 2016 Total
Até a data-base 442 8.723 25.015 50.642 84.823
1 ano mais tarde 453 8.723 25.015 – 34.190
2 anos mais tarde 453 8.723 – – 9.175
3 anos mais tarde 453 – – – 453
Posição em 31/12/2016 453 8.652 24.820 50.430 84.355
Pago Acumulado
Até a data-base 642 8.808 24.981 47.534 81.965
1 ano mais tarde 652 8.808 24.981 – 34.441
2 anos mais tarde 652 8.808 – – 9.460
3 anos mais tarde 652 – – – 652
Posição em 31/12/2016 652 8.776 24.931 47.469 81.827
Provisão de sinistros em 31/12/2015 (199) (124) (110) 3.108 3.232
Falta(–)/Sobra(+) Acumulada – – – –  124
20. Contingencias cíveis: A Companhia constituiu a provisão para proces-
sos judiciais avaliados como provável, conforme avaliação dos seus consul-
tores jurídicos. As notificações administrativas da SUSEP foram constituídas
ao percentual de 50%, conforme quadro abaixo:
Cíveis 31/12/2016
Classificação Quantidade Valor reclamado Valor provisionado
Perda provável 5 87 87
Perda possível 6 36 –
Totais 11 123 87
Administrativo 31/12/2016
Classificação Quantidade Valor reclamado Valor provisionado
Perda possível 5 85 43
Totais 5 85 43
Total Geral 16 208 130
Cíveis 31/12/2015
Classificação Quantidade Valor reclamado Valor provisionado
Perda provável 10 79 79
Perda possível 3 25 12
Perda remota 6 – –
Totais 19 104 91
Administrativo 31/12/2015
Classificação Quantidade Valor reclamado Valor provisionado
Perda possível 5 85 43
Totais 5 85 43
Total Geral 24 189 134
Os depósitos judicias registrados no ativo não estão relacionados aos pas-
sivos contingentes provisionados no passivo. Referem-se a processos em 
trâmite final de encerramento. 21. Patrimônio líquido: a) Capital social: As 
ações emitidas pela Companhia são classificadas como um componente do
patrimônio líquido quando a Companhia não possuir a obrigação de transfe-
rir caixa ou outros ativos para terceiros. Custos incrementais, diretamente 
atribuíveis à emissão das ações próprias são registrados no patrimônio líqui-
do, deduzidos dos recursos recebidos. b) Aumento do capital social: Foi de-
liberado na assembleia geral extraordinária realizada em 11/12/2015, o au-
mento do capital social de R$15.676 para R$18.176, dividido em 18.437.554
ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. O aumento do capital
social foi aprovado pela SUSEP, conforme portaria nº 6.458 de 12/02/2016.
Foi deliberado na assembleia geral extraordinária realizada em 27/05/2016,
o aumento do capital social de R$18.176 para R$19.426, dividido em 
19.836.956 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. O aumento do
capital social foi aprovado pela SUSEP, conforme portaria nº 111 de 
29/09/2016. c) Dividendos: É assegurado aos acionistas um dividendo míni-
mo de 1% do lucro líquido do exercício anual, conforme estabelecido no 
estatuto social. 

– – ––
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d) Patrimônio líquido ajustado (PLA) e exigência de capital: Em dezembro de 
2013 foi publicada a Resolução CNSP nº 302, em vigor a partir de 2014, que 

de Risco, e acrescentou a exigência de liquidez mínima de 20% nos ativos 

-
vos vigentes. Em julho de 2015 foi publicado da Circular 321 que previa 
ajustes nos cálculos de capital de risco. Para dezembro de 2016 estava pre-

12/2016 foi publicado a Resolução CNSP 343, que alterou o cálculo do PLA, 
cujo reflexo está demonstrado abaixo. O quadro abaixo representa o Capital  

2016 2015
Patrimônio Líquido 18.130 17.037
(–) despesa antecipada (9) –
(–) intangível (117) (59)
Patrimônio Líquido Ajustado (a) 18.004 16.978
Ajustes associados à variação dos valores econômicos 132 –
Patrimônio Líquido Ajustado (a.1) 18.136 16.978
Capital-Base (b) 15.000 13.800
 Capital de Risco de Subscrição 15.153 12.812
 Capital de Risco de Crédito 314 22
 Capital de Risco Operacional 890 434

493 –
 (–) Correlação entre Capitais de
  Riscos de Subscrição e Crédito (516) (11)
Capital de Risco (c) 16.335 13.257
Capital Mínimo Requerido (d) [maior entre (b), (c)] 16.335 13.800
Suficiência de Capital (e = a.1 - d) 1.801 3.178
Suficiência de Capital % (e/d) 11% 23%
Ativos em Excesso à Necessidade de Cobertura 11.022 7.151
20% do Capital mínimo requerido (CMR) 3.267 2.760
Liquidez em relação ao CMR (% do CMR) 67% 52%
22. Detalhamento das contas de resultado: 22.1 Prêmios emitidos:

31/12/2016 31/12/2015

Emitido Cancelado Restituído

Prêmio 
Emitido  
Líquido

Prêmio  
Emitido  
Líquido

Automóvel (Casco) 104.281 (21.451) (1.433) 81.397 52.722
DPVAT 28.423 – – 28.423 17.529
Total 132.704 (21.451) (1.433) 109.820 70.251
22.2 Variações das Provisões Técnicas de prêmios:
Prêmios 31/12/2016 31/12/2015
Automóvel (Casco) (13.706) (16.634)
DPVAT (157) 36
Total (13.863) (16.598)

22.3 Prêmio Ganho: 31/12/2016 31/12/2015
Automóvel (Casco) 67.691 36.088
DPVAT 28.266 17.565
Total 95.957 53.653
22.4 Receita com emissão de apólices: 31/12/2016 31/12/2015
DPVAT 1.675 1.015
Total 1.675 1.015
22.5 Sinistros Ocorridos e Índice de Sinistralidade %:

31/12/2016 31/12/2015
Automóvel (Casco) (33.860) 50% (15.572) 43%
DPVAT (24.193) 86% (15.176) 86%
Total (58.053) 60% (30.748) 57%
Os índices de sinistralidade foram calculados com base nos prêmios ga-
nhos. 22.6 Custos de aquisição e Índice de Comercialização %:

31/12/2016 31/12/2015
Automóvel (Casco) (12.930) 19% (5.859) 16%
DPVAT (398) 1% (248) 1%
Total (13.328) 14% (6.107) 11%
Os índices de comercialização foram calculados com base nos prêmios ga-
nhos. 22.7 Outras receitas e despesas operacionais:

31/12/2016 31/12/2015
Automóvel (Casco) (8.848) (2.968)
DPVAT (1.789) (1.309)
Total (10.637) (4.277)
22.8 Resultado com operações de resseguro: 31/12/2016 31/12/2015
Indenizações de sinistros 5.562 –
Despesas com sinistros 186 –
Variação provisões IBNR 177 –
Prêmios resseguro (20.524) –
Variação PPNG/RVNE 14.282 –
Salvados (144) –
Total (461) –
22.9 Despesas Administrativas: 31/12/2016 31/12/2015
Despesas com pessoal próprio (9.591) (5.407)
Despesas com serviço de terceiros (9.310) (9.801)
Despesas com localização e funcionamento (1.553) (1.709)
Despesas com propaganda e publicidade (1.331) (467)
Despesas com publicações (12) (53)
Despesas com donativos e contribuições – –
Despesas administrativas diversas (63) (97)
Despesas administrativas - DPVAT (1.406) (916)
Total (23.266) (18.450)

22.10 Despesas com tributos: 31/12/2016 31/12/2015
COFINS - DPVAT (2.379) (1.476)
PIS/PASEP - DPVAT (387) (240)
Taxa de fiscalização (254) (171)
Outros tributos (75) (42)
Total (3.095) (1.929)
22.11 Resultado financeiro:
Receitas financeiras 31/12/2016 31/12/2015
Receitas com títulos renda fixa públicos 4.431 3.375
Receitas com títulos privados - DPVAT 209 2.703
Receita com títulos privados 388 –
Receita com fundos de investimentos 59 –
Receitas com operações de seguros 6.324 3.825
Outras receitas - DPVAT – 135
Total 11.411 10.038
Despesas financeiras
Despesas com títulos renda fixa públicos (23) (30)
Despesas com títulos renda fixa públicos - DPVAT 0 –
Despesas com operações de seguros - DPVAT (18) (2.714)
Outras Despesas (49) (41)
Total (90) (2.785)
Resultado Financeiro 11.321 7.253
23. Reconciliação do imposto de renda e contribuição social: No exercí-
cio de 2016 a Companhia optou pelo regime tributário lucro real mensal e ao
final do exercício apurou prejuízo fiscal. Os créditos diferidos relativos aos
prejuízos fiscais referente aos exercícios subsequentes estão sendo contro-
lados na escrituração fiscal. 24. Participação sobre o lucro: A Companhia 
registra participação sobre o lucro a ser pago aos funcionários conforme 
regras definidas no acordo coletivo sindical, que estabelece participação 
mínima mesmo em caso de prejuízo. 25. Partes relacionadas: O Gerencia-
mento dos rastreadores instalados em parte dos veículos segurados pela 
Companhia é feito pela empresa EPS - Segurança Eletrônica Ltda. No exer-
cício de 2016 impacto total no resultado referente a esta operação foi de
R$ 1.453 e saldo de conta a pagar foi zero entre as partes relacionadas em 
31/12/2016. A Companhia não remunerou seus administradores no exercí-
cio findo em 31/12/2016 e 31/12/2015.

Diretoria
Marco dos Santos Suhai - Diretor-Presidente

Alexandre Chaves Staffa - Diretor
Contador

Maurício Gonçalves Camilo Pinto - CRC 1SP145786/O-7
Atuário

Marcos Falcão - 
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Acionistas e Administradores da Suhai Seguradora S.A. - São Paulo - 
SP - Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da SUHAI 
SEGURADORA S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do resul-
tado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas ex-
plicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa 
opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financei-
ra da SUHAI SEGURADORA S.A., em 31 de dezembro de 2016, o desem-
penho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicá-
veis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Priva-
dos (SUSEP). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabi-
lidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a se-
guir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções financeiras”. Somos independentes em relação à Seguradora, 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 audi-
toria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ou-
tros assuntos: Provisão de sinistros a liquidar em discussão judicial: A pro-
visão de sinistros a liquidar (PSL) referente à estimativa da parcela dos 
sinistros que estão em discussão judicial, comentada no Parecer dos Atuá-
rios Independentes, era no total de R$148 mil em 31/12/2016. O total provi-
sionado contabilmente como questões judiciais de risco, na forma mencio-
nada na Nota Explicativa nº 20, foi de R$130 mil, com o qual concordamos. 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e 
o relatório do auditor independente: A administração da Seguradora é 
responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não 
abrange o Relatório de 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 Relató-

rio da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de for-
ma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nos-
so conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluir-
mos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos re-
queridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demons-
trações financeiras: A administração da Seguradora é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às enti-
dades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SU-
SEP), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avalia-
ção da capacidade da Seguradora 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 Seguradora ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Os responsáveis pela governança da Seguradora são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras. Responsabilidades dos auditores inde-
pendentes pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos obje-
tivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente-
mente 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 brasi-
leiras 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 conjun-
to, 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: Identi-
ficamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi-
nanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para funda-
mentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resul-
tante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais. Obtemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de au-
ditoria apropriados às circunstâncias, mas, não com o objetivo de expressar-
mos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Seguradora. Avalia-
mos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contá-
bil 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 conti-
nuidade operacional da Seguradora. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modifica-
ção em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas con-
clusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Seguradora a não mais se manter em continuidade operacional. Avaliamos
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financei-
ras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras represen-
tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os res-
ponsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de audi-
toria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos
que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 22 de fevereiro de 
2017. Fabbri & Cia S/S Auditores Independentes - CRC 2 SP 17245/O-0;
Marco Antonio de Carvalho Fabbri - Contador - CRC 1 SP 148961/O-2.

Parecer dos Auditores Atuariais Independentes
Aos Administradores e Acionistas da Suhai Seguradora S.A. São Paulo - 
SP - Referente: Parecer da Auditoria atuarial independente - Prezados se-
nhores, Escopo da Auditoria: Examinamos as provisões técnicas, exceto 
os valores relativos ao seguro DPVAT, e os ativos de resseguro registrados 
nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos 
valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da 
solvência e dos limites de retenção da Suhai Seguradora S.A. (“Suhai”) em 
31 de dezembro de 2016, elaborados sob a responsabilidade de sua Admi-
nistração, de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da Superintendência de Segu-
ros Privados - SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. 
Responsabilidade da Administração: A Administração da Suhai é respon-
sável pelas provisões técnicas, pelos ativos de resseguro registrados nas 
demonstrações financeiras 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 nor-
mas 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 dis-
torção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Res-
ponsabilidade dos atuários independentes: Nossa responsabilidade é a 
de expressar uma opinião sobre as provisões técnicas e os ativos de resse-
guro registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do 
capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das pro-
visões técnicas, da solvência e dos limites de retenção com base em nossa 
auditoria atuarial, conduzida de acordo com os princípios atuariais emitidos 
pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA. Estes princípios atuariais requerem 
que a auditoria atuarial seja planejada e executada com o objetivo de obter 
segurança razoável de que as provisões técnicas, os ativos de resseguro 
registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital 
mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões 

técnicas, da solvência e dos limites de retenção estão livres de distorção 
relevante. Em relação ao aspecto da Solvência, nossa responsabilidade 
está restrita a adequação dos demonstrativos da solvência e do capital mí-
nimo da Sociedade e não abrange uma opinião no que se refere às condi-
ções para fazer frente às suas obrigações correntes e ainda apresentar uma 
situação patrimonial e uma expectativa de lucros que garantam a sua conti-
nuidade no futuro. Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedi-
mentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores das 
provisões técnicas e dos ativos de resseguro registrados nas demonstra-
ções financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redu-
tores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e 
dos limites de retenção. Os procedimentos selecionados dependem do jul-
gamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessas avaliações de 
risco, o atuário considera os controles internos relevantes para o cálculo e 
elaboração das provisões técnicas e dos ativos de resseguro registrados 
nas demonstrações financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo, dos 
valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da 
solvência e dos limites de retenção da Sociedade para planejar procedimen-
tos de auditoria atuarial que são apropriados nas circunstâncias, mas não 
para fins de expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles in-
ternos da Suhai. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficien-
te e apropriada para fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial com 
ressalva. Base para opinião com ressalva: Em nossa opinião, a provisão 
de sinistros a liquidar, referente à estimativa da parcela dos sinistros que 
estão em discussão judicial, pode não estar sendo devidamente quantifica-
da, em face do nível de risco do estágio judicial de cada ação. Como o his-
tórico desta conta aponta para valores imateriais, o que se verifica é a ne-
cessidade de aprimoramento da sistemática de registro e de 
acompanhamento. A provisão para eventos ocorridos e não avisados está 
sendo superestimada, em parte devido à volatilidade da experiência de si-
nistros. Opinião com ressalva: Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos 

assuntos descritos no parágrafo “Base para opinião com ressalva”, se hou-
ver, as provisões técnicas e os ativos de resseguro registrados nas demons-
trações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redu-
tores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e
dos limites de retenção acima referidos da Suhai, em 31 de dezembro de
2016, foram elaborados, em todos os aspectos relevantes, de acordo com
os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuaria - IBA e 
com as normas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e do 
Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. Outros assuntos: No con-
texto de nossas responsabilidades acima descritas, considerando a avalia-
ção de riscos de distorção relevante nos itens integrantes do escopo defini-
do no primeiro parágrafo, também aplicamos selecionados procedimentos
de auditoria sobre as bases de dados fornecidas pela Suhai e utilizadas em 
nossa auditoria atuarial, com aplicação de testes amostras. Consideramos
que os dados selecionados em nossos trabalhos são capazes de proporcio-
nar base razoável para permitir que os referidos itens integrantes do escopo
definido no primeiro parágrafo estejam livres de distorção relevante. Adicio-
nalmente, também a partir de selecionados procedimentos 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 Quadros Es-
tatísticos, para o exercício auditado, em seus aspectos mais relevantes. 
Identificamos que os arquivos envolvendo os sinistros judiciais,  estabeleci-
dos pela Circular SUSEP nº 522, de 17 de dezembro de 2015, necessitam 
de atualização, empregando o data mart já em uso pela seguradora. São 
Paulo, 22 de fevereiro de 2017. Teresa Cristina Alves Westenberger - 

 Ícone Consultoria - Soluções em Ciências Atuariais Ltda.
- CNPJ nº 08.657.961/0001-85 - CIBA nº 107; Suhai Seguradora S/A; Te-
resa Cristina Alves Westenberger - Marcos Fal-
cão -  
nº 893; Jorge Martinez Caminha da Silva - Diretor Responsável Técnico.
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