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Mitsui Sumitomo Seguros S.A.
CNPJ nº 33.016.221/0001-07
Relatório da Administração

Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, 
apresentamos as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2017 da Mitsui Sumitomo Seguros S.A., 
acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos 
auditores independentes. A empresa: A Mitsui Sumitomo Seguros S.A. faz 
parte do MS&AD Insurance Group, que está presente em 46 países e 
regiões ao redor do mundo, e detém a maior participação em prêmios de 
seguros não vida no Japão, tendo em suas linhas de negócios seguros de 
vida, individuais e corporativos, negócios internacionais, serviços financeiros 
e gestão de riscos. Desempenho: Em 2017, os Prêmios Emitidos da 
Companhia alcançaram o montante de R$ 509 milhões, o que representa 
um crescimento de 10,5% quando comparado ao ano anterior. Já os 
Prêmios Ganhos totalizaram R$ 491 milhões, aumento de 9,1% sobre o 
obtido no ano anterior. As Despesas Administrativas atingiram o montante 
de R$ 83,1 milhões, com crescimento de 7,2% sobre o ano anterior, ainda 

devido ao impacto da elevação da inflação que passou a ser observada a 
partir do início de 2015, especialmente na forma de reajuste de salários e 
custos dos serviços. No entanto, em relação aos Prêmios Ganhos, houve 
redução de sua representatividade passando de 17,2% em 2016 para 
16,9% em 2017. O Resultado Financeiro totalizou em 2017 R$ 56 milhões, 
valor R$ 5 milhões inferior ao obtido no ano de 2016, impactado basicamente 
pela redução das taxas de juros. A ainda lenta recuperação da atividade 
econômica, alto nível de desemprego e a dificuldade dos governos para 
equilibrar as contas públicas, com prejuízos à segurança pública em 
diversos estados, têm impactado a atividade de seguros, com reflexos na 
sinistralidade. No ramo de automóveis, as ocorrências de roubos e furtos se 
mantiveram elevadas, fazendo com que a sinistralidade do ano de 2017,  
ainda subisse 0,9 ponto percentual em relação ao ano anterior. Nesse 
contexto, a Companhia obteve em 2017 um lucro líquido de R$ 119 mil, 
contra um lucro de R$ 1,3 milhão no ano anterior. Investimentos:  

A Companhia vem investindo continuamente em tecnologia da informação e 
infraestrutura, para sustentação dos negócios e na melhoria dos processos 
operacionais, assim como na capacitação das equipes e formação de uma 
liderança forte. Políticas de reinvestimento de lucros e de distribuição
de dividendos: O Estatuto Social da Companhia estabelece que aos 
acionistas sejam atribuídos dividendos mínimos de 25% do lucro líquido
ajustado na forma prevista em lei, e o saldo remanescente fica à disposição 
para deliberação da Assembleia Geral. Agradecimentos: Agradecemos à 
SUSEP, Resseguradores e órgãos de classe pelo apoio e orientação 
recebidos, aos Clientes e Corretores pela confiança depositada ao longo do
ano e principalmente aos nossos funcionários pela eficiência e dedicação no
desempenho de suas funções. 

São Paulo, 22 de fevereiro de 2018

Balanços Patrimoniais
Ativo Nota 2017 2016
Circulante 463.100 529.559
Disponível 5.616 16.013
 Caixa e bancos 5.597 15.994
Equivalentes de caixa 19 19
Aplicações 7.1 163.031 187.141
Créditos das operações com seguros e resseguros 140.076 153.846
 Prêmios a receber 8.1 126.621 133.389
 Operações com seguradoras 9 2.963 2.073
 Operações com resseguradoras 10.1(a) 10.492 18.384
Outros créditos operacionais 11.1 14.749 14.748
Ativos de resseguro e retrocessão - 
 provisões técnicas 10.1(c) 83.994 107.711
Títulos e créditos a receber 6.306 6.147
 Títulos e créditos a receber 3.956 3.425
 Créditos tributários e previdenciários 12.1 2.099 2.528
 Outros créditos 251 194
Outros valores e bens - Bens à venda 14.1 4.427 3.145
Empréstimos e depósitos compulsórios 3 10
Despesas antecipadas 1.417 1.412
Custos de aquisição diferidos - seguros 13.1 43.481 39.386
Não Circulante 528.577 458.253
Realizável a Longo Prazo 487.968 420.430
Aplicações 7.1 482.444 416.233
Ativos de resseguro e retrocessão - 
 provisões técnicas 10.1(c) 4 399
Títulos e créditos a receber 2.329 2.865
 Títulos e créditos a receber 241 258
 Créditos tributários e previdenciários 12.1 436 365
 Depósitos judiciais e fiscais 1.434 1.818
 Outros créditos operacionais 218 424
Custos de aquisição diferidos - seguros 13.1 3.191 933
Imobilizado 15.1 13.272 14.880
 Imóveis - uso próprio 9.891 10.497
 Bens móveis 2.849 3.661
 Outras imobilizações 532 722
Intangível 16.1 27.337 22.943
Total do Ativo 991.677 987.812

Passivo Nota 2017 2016
Circulante 537.974 547.231
Contas a pagar 20.330 17.655
 Obrigações a pagar 17 5.503 3.437
 Impostos e encargos sociais a recolher 8.856 8.483
 Encargos trabalhistas 4.309 3.832
 Impostos e contribuições 1.662 1.903
Débitos de operações com seguros e resseguros 55.493 64.141
 Prêmios a restituir 73 157
 Operações com seguradoras 2.988 676
 Operações com resseguradoras 10.2 26.140 40.354
 Corretores de seguros e resseguros 24.938 22.111
 Outros débitos operacionais 1.354 843
Depósitos de terceiros 19 1.258 3.227
Provisões técnicas de seguros 18.1 460.893 462.208
 Danos 456.788 459.163
 Pessoas 4.105 3.045
Não Circulante 16.210 6.038
Contas a pagar 1.019 1.050
 Tributos diferidos 1.019 1.050
Provisões técnicas de seguros 18.1 12.995 3.810
 Danos 12.995 3.810
Outros débitos 2.092 1.033
 Provisões Judiciais 20.1 2.092 1.033
Débitos diversos 104 145
Patrimônio Líquido 21 437.493 434.543
Capital social 619.757 619.757
Reserva de reavaliação 15.1 1.245 1.283
Ajustes de avaliação patrimonial (846) (3.646)
Prejuízos acumulados (182.663) (182.851)

  
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 991.677 987.812

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações dos Resultados Nota 2017 2016
 Prêmios emitidos 22.2 509.363 460.876
 Variação das provisões técnicas de prêmios (18.549) (11.056)
Prêmios ganhos 22.1 490.814 449.820
 Receita com emissão de apólices 4.029 4.236
 Sinistros ocorridos 22.3 (295.725) (309.539)
 Custos de aquisição 22.4 (91.412) (73.732)
 Outras receitas e despesas operacionais 22.5 (24.683) (20.365)
 Resultado com resseguro 22.6 (41.138) (20.704)
  Receita com resseguro 18.682 46.475
  Despesa com resseguro (59.820) (67.179)
 Despesas administrativas 22.7 (83.066) (77.460)
 Despesas com tributos 22.8 (12.349) (12.849)
 Resultado financeiro 22.9 55.957 61.011
 Resultado patrimonial 13 13
Resultado operacional 2.440 431
 Ganhos e perdas com ativos não correntes 44 230
Resultado antes dos impostos e participações 2.484 661
 Imposto de renda 22.10 (541) 664
 Contribuição social 22.10 (497) 449
 Participações sobre o resultado (1.327) (448)
 Lucro líquido do exercício 119 1.326
Quantidade de Ações 290.180.641 290.180.641
Lucro Líquido Básico e Diluído 
 por Lote de Mil Ações - R$ 0,00 0,00
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Nota  
Explicativa Capital Social

Reserva de 
Reavaliação Ajuste TVM Prejuízos Acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2015 619.757 1.442 (16.797) (184.247) 420.155
Reserva de reavaliação - Realização 15.1/21 – (159) – 70 (89)
Títulos e valores mobiliários – – 13.151 – 13.151
Lucro líquido do exercício – – – 1.326 1.326
Saldos em 31 de dezembro de 2016 619.757 1.283 (3.646) (182.851) 434.543
Reserva de reavaliação - Realização 15.1/21 – (38) – 69 31
Títulos e valores mobiliários – – 2.800 – 2.800
Lucro líquido do exercício – – – 119 119
Saldos em 31 de dezembro de 2017 619.757 1.245 (846) (182.663) 437.493

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Valores em milhares de reais - R$)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes 2017 2016
Lucro do Exercício 119 1.326
Outros resultados abrangentes 2.800 13.151
 Ajustes de títulos e valores mobiliários 2.800 13.151
Resultado Abrangente Total do Exercício 2.919 14.477
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Atividades Operacionais 2017 2016
Lucro líquido do exercício 119 1.326
Ajustes para: Depreciação e amortizações 7.337 5.302
 Reversão de perdas por redução ao valor 
  recuperável dos ativos (109) (514)
Variação nas contas patrimoniais:
 Ativos financeiros (39.301) (12.431)
 Créditos das operações de seguros e resseguros 13.813 (4.699)
 Ativos de resseguro 24.112 93.371
 Créditos fiscais e previdenciários 358 (1.610)
 Depósitos judiciais e fiscais 384 (921)
 Despesas antecipadas (5) 167
 Custos de aquisição diferidos (6.353) (9.669)
 Outros ativos (1.575) 2.349
 Impostos e contribuições 290 (373)
 Outras contas a pagar 2.543 (3.516)
 Débitos de operações com seguros e resseguros (8.648) (18.901)
 Depósitos de terceiros (1.968) 2.310
 Provisões técnicas - seguros e resseguros 7.870 (29.222)
 Provisões judiciais 1.059 (1.886)
 Outros passivos (22) (103)
Caixa gerado/(consumido) pelas operações (96) 20.980
 Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio 13 13
 Imposto sobre o lucro - pagos (190) –
Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades 
 operacionais (273) 20.993
Atividades de Investimento
Recebimento pela venda: Imobilizado 47 927
Pagamento pela compra: Imobilizado (161) (3.747)
 Intangível (10.010) (9.650)
Caixa líquido consumido nas atividades 
 de investimento (9.378) (12.470)
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa (10.397) 8.523
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 16.013 7.490
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 5.616 16.013
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os Exercícios 
Findos em 31/12/2017 e de 2016 (Valores em milhares de reais - R$)

1. Contexto Operacional: A Mitsui Sumitomo Seguros S.A. (“Seguradora”) 
é uma sociedade anônima de capital fechado com sede em São Paulo, situ-
ada na Alameda Santos, nº 415 - 1º ao 5º e 9º andar, cujo controlador em 
última instância é a Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd.. A Mitsui Sumitomo 
Seguros S.A. tem como objetivo principal a exploração das operações de 
seguros de danos e de pessoas, em qualquer de suas modalidades. As de-
monstrações financeiras da Seguradora foram aprovadas pela Administra-
ção em 22/02/2018. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: 
2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram 
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, estabe-
lecidas pela Lei das Sociedades por Ações, em conjunto com os pronuncia-
mentos e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis - CPC  referendados pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP 
e Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, e estão sendo apresen-
tadas segundo os critérios estabelecidos pela Circular SUSEP nº 517/15 e 
alterações. 2.2. Base de elaboração: As demonstrações financeiras foram 
elaboradas considerando o custo histórico como base de valor e são ajusta-
das ao valor justo, quando aplicável, para os ativos financeiros disponíveis 
para venda e ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado. A preparação dessas demonstrações financeiras pressu-
põe a continuidade dos negócios em curso normal e compreendem os ba-
lanços patrimoniais, as demonstrações de resultados, as demonstrações 
das mutações do patrimônio, as demonstrações dos resultados abrangen-
tes, as demonstrações dos fluxos de caixa e as notas explicativas. As princi-
pais práticas contábeis adotadas pela Seguradora estão divulgadas na nota 
explicativa nº 3. 2.3. Demonstração dos resultados abrangentes: A de-
monstração dos resultados abrangentes está sendo apresentada em quadro 
demonstrativo próprio e compreende itens de receita e despesa (incluindo 
ajustes de reclassificação) que não são reconhecidos na demonstração do 
resultado como requerido ou permitido pelos CPCs. 2.4. Operações des-
continuadas: Não houve atividade descontinuada no exercício findo em 
31/12/2017. 3. Principais Políticas Contábeis: As principais políticas con-
tábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão 
assim definidas: 3.1. Moeda funcional: A moeda do ambiente econômico 
principal no qual a Seguradora atua, utilizada na preparação das demonstra-
ções financeiras, é o real (R$). Exceto quando expressamente mencionado, 
os valores estão apresentados em milhares de reais, arredondados para a 
casa decimal mais próxima. As transações em moeda estrangeira são con-
vertidas à taxa de câmbio em vigor na data em que ocorrem. Os ativos e 
passivos monetários expressos em moeda estrangeira são convertidos para 
reais à taxa de câmbio em vigor na data do balanço. As diferenças cambiais 
resultantes dessa conversão são reconhecidas no resultado. 3.2. Apuração 
de resultado: O resultado é apurado pelo regime de competência e inclui os 
rendimentos, os encargos e as variações monetárias ou cambiais a índices 
ou taxas oficiais. As receitas de prêmios de seguros são apropriadas ao re-
sultado no momento da emissão das respectivas apólices e faturas de segu-
ros, ou quando da vigência do risco, o que ocorrer primeiro, e diferidas para 
apropriação no decorrer do prazo de vigência das apólices e faturas, através 
de constituição da provisão de prêmios não ganhos. São contabilizadas, 
também, as estimativas de receitas de prêmios para as apólices em proces-
so de emissão. Os prêmios de cosseguro aceitos são apropriados ao resul-
tado no momento do recebimento das especificações de cosseguro (propos-
tas) das congêneres e diferidos para apropriação no decorrer do prazo de 
vigência das apólices e faturas através de constituição da provisão de prê-
mios não ganhos. Os custos de aquisição são diferidos e apropriados ao 
resultado proporcionalmente ao reconhecimento do prêmio ganho, tendo a 
maioria das apólices emitidas o prazo de vigência de 12 meses. Os agencia-
mentos das operações de seguros são diferidos e apropriados ao resultado, 
de forma linear pelo prazo de vigência das apólices. Os prêmios de ressegu-
ro e as despesas de comercialização de retrocessão e correspondente a 
provisão de prêmios não ganhos são contabilizados com base nos informes 
recebidos das resseguradoras. 3.3. Contratos de seguros: De acordo com 
as determinações contidas no CPC 11 - Contratos de Seguros, que define 
as características de um Contrato de Seguro, a Administração procedeu a 
avaliação dos negócios e caracterizou suas operações como “Contratos de 
Seguros”. Os contratos de resseguros são classificados como “Contrato de 
Seguros”, pois pressupõem a transferência de um risco de seguro significa-
tivo, sendo reconhecidos nos mesmos critérios das operações de seguros. 

A cessão de resseguros é efetuada no curso normal das atividades com o 
propósito de limitar sua perda potencial, por meio da diversificação de ris-
cos. Os passivos relacionados às operações de resseguros são apresenta-
dos brutos de suas respectivas recuperações, uma vez que a existência do 
contrato não exime a Seguradora de suas obrigações para com os segura-
dos. Os ativos de resseguro são representados principalmente por sinistros 
a recuperar e provisão de reservas técnicas. Os ativos de resseguro são 
avaliados consistentemente com os saldos associados com os passivos de 
seguro que foram objeto de resseguro e conforme os termos e condições de 
cada contrato. Os passivos a serem pagos às resseguradoras são compos-
tos substancialmente por prêmios devidos por contratos de resseguro.  
3.4. Instrumentos financeiros: a) Ativos financeiros: A Seguradora clas-
sifica seus ativos financeiros nas seguintes categorias específicas: ativos 
financeiros ao valor justo por meio do resultado, investimentos mantidos até 
o vencimento, ativos financeiros “disponíveis para venda” e empréstimos e 
recebíveis. A classificação depende da natureza e finalidade dos ativos fi-
nanceiros e é determinada na data do reconhecimento inicial. Todas as aqui-
sições ou alienações normais de ativos financeiros são reconhecidas ou 
baixadas com base na data de negociação. As aquisições ou alienações 
normais correspondem a aquisições ou alienações de ativos financeiros que 
requerem a entrega de ativos dentro do prazo estabelecido por meio de 
norma ou prática de mercado. i) Ativos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado: são classificados ao valor justo por meio do resultado quando são 
mantidos para negociação ou designados pelo valor justo por meio do resul-
tado. Um ativo financeiro é classificado como valor justo por meio do resul-
tado se: • For adquirido, principalmente, para ser vendido a curto prazo; ou  
• No reconhecimento inicial é parte de uma carteira de instrumentos finan-
ceiros identificados que a Seguradora administra em conjunto e possui um 
padrão real recente de obtenção de lucros à curto prazo; ou • For um deriva-
tivo que não tenha sido designado como um instrumento de “hedge” efetivo. 
São demonstrados ao valor justo, e quaisquer ganhos ou perdas resultantes 
são reconhecidos no resultado. Ganhos e perdas líquidos reconhecidos no 
resultado incorporam os dividendos ou juros auferidos pelos ativos financei-
ros, sendo incluídos na rubrica “Resultado Financeiro”, na demonstração do 
resultado. ii) Investimentos mantidos até o vencimento: correspondem a ati-
vos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e 
data de vencimento fixa que a Seguradora tem a intenção positiva e a capa-
cidade de manter até o vencimento. Após o reconhecimento inicial, os inves-
timentos mantidos até o vencimento são mensurados ao custo amortizado 
utilizando o método de juros efetivos, menos eventual perda por redução ao 
valor recuperável. iii) Ativos financeiros disponíveis para venda: correspon-
dem a ativos financeiros não derivativos designados como “disponíveis para 
venda” ou não são classificados como: (a) empréstimos e recebíveis, (b) in-
vestimentos mantidos até o vencimento, ou (c) ativos financeiros ao valor 
justo por meio do resultado. As variações no valor contábil dos ativos finan-
ceiros monetários disponíveis para venda relacionadas às receitas de juros 
calculadas utilizando o método de juros efetivos são reconhecidos no resul-
tado. Outras variações no valor contábil dos ativos financeiros disponíveis 
para venda são reconhecidas em “Ajuste de avaliação patrimonial”, no patri-
mônio líquido. iv) Empréstimos e recebíveis: são ativos financeiros não deri-
vativos com pagamentos fixos ou determináveis e que não são cotados em 
um mercado ativo. São mensurados pelo valor de custo amortizado utilizan-
do o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução do 
valor recuperável. b) Passivos financeiros: São classificados como “Con-
tas a pagar” e “Débitos de operações com seguros”. São mensurados pelo 
valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. O método 
de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo 
financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período. A taxa de 
juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os fluxos de caixa futuros 
estimados (inclusive, quando aplicável, honorários, custos da transação e 
outros prêmios ou descontos) ao longo da vida estimada do passivo finan-
ceiro ou, quando apropriado, por um período menor, para o reconhecimento 
inicial do valor contábil líquido. c) Mensuração do valor justo reconhecido 
no balanço patrimonial: Os instrumentos financeiros que são mensurados 
pelo valor justo após o reconhecimento inicial, são classificados nos Níveis 
1 a 3, com base no grau observável do valor justo: • Nível 1: títulos com co-
tação em mercado ativo; • Nível 2: títulos não cotados nos mercados abran-
gidos no “Nível 1”, mas cuja precificação é direta ou indiretamente observá-
vel; • Nível 3: títulos que não possuem seu custo determinado com base em 
um mercado observável. A tabela a seguir apresenta a composição dos 

principais ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo, classifi-
cados pelos níveis hierárquicos, e os ativos e passivos financeiros ao custo 
amortizado, demonstrando os saldos contábeis e os valores justos:

2017 2016
Ativos financeiros Nível 808.570 780.784
Ao valor justo por meio do resultado 162.986 137.549
 Equivalentes de caixa 1 19 19
 Fundos de investimento - DPVAT 1 126.173 124.594
 Fundos de investimento 1 36.794 12.936
Disponíveis para venda 481.906 465.205
 Letras Financeiras do Tesouro - LFT 1 388.132 370.274
 Notas do Tesouro Nacional - NTN 1 93.774 94.931
Empréstimos e recebíveis 163.678 178.030
 Créditos das operações com seguros e resseguros 140.076 153.846
 Outros créditos operacionais 14.967 15.172
 Títulos e créditos a receber 8.635 9.012
Passivos financeiros 76.842 82.846
 Contas a pagar 21.349 18.705
 Débitos de operações com seguros e resseguros 55.493 64.141
Os saldos contábeis dos ativos financeiros classificados como empréstimos
e recebíveis e dos passivos financeiros mensurados ao custo amortizado se
aproximam de seus respectivos valores justos, devido ao prazo médio de
recebimento e pagamento serem de curto prazo. As quotas de fundos de
investimento são valorizadas pelo valor da quota informado pelos adminis-
tradores dos fundos na data de encerramento do balanço. Os ativos dos 
fundos de investimento são ajustados ao valor justo, em consonância com a
regulamentação específica aplicável a essas entidades. O valor justo dos 
títulos públicos é apurado com base nos preços de mercados secundários 
divulgados pela Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro 
e de Capitais - ANBIMA. 3.5. Redução ao valor recuperável (Impairment): 
a) Ativos financeiros: A evidência objetiva de que os ativos financeiros
(incluindo títulos patrimoniais) perderam valor pode incluir o não pagamento
ou atraso no pagamento por parte do devedor, indicações de que o devedor 
ou emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um
mercado ativo para um título. Além disso, para um instrumento patrimonial, 
um declínio significativo ou prolongado em seu valor justo abaixo do seu
custo é evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável. As
perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provi-
são. Quando um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a 
diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado até o valor 
da perda reconhecida. Perdas de valor nos ativos financeiros disponíveis
para venda são reconhecidas pela reclassificação da perda cumulativa que 
foi reconhecida em outros resultados abrangentes no patrimônio líquido 
para o resultado. A perda cumulativa que é reclassificada de outros resulta-
dos abrangentes para o resultado é a diferença entre o custo de aquisição,
líquido de qualquer reembolso e amortização de principal, e o valor justo
atual, decrescido de qualquer redução por perda de valor recuperável pre-
viamente reconhecida no resultado. b) Ativos não financeiros: De acordo
com o CPC 01 - Redução ao valor recuperável de ativos, a entidade deve 
avaliar, no mínimo por ocasião da elaboração das demonstrações contábeis
anuais, os valores contabilizados como ativos não financeiros a fim de 
verificar se os mesmos não estão registrados em valor superior àquele pas-
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sível de recuperação. Caso isto seja identificado, é estimado o valor recupe-
rável do ativo e reconhecido contabilmente a eventual desvalorização dos 
ativos. O valor recuperável, segundo o CPC, é o maior valor entre o preço 
líquido de venda do ativo e o seu valor em uso. Caso o valor contábil seja 
menor, não haverá desvalorização do ativo. Uma perda por impairment é 
revertida se houver mudança nas estimativas utilizadas para se determinar 
o valor recuperável e é revertida somente na extensão em que o valor de 
contabilização do ativo não exceda o valor de contabilização que teria sido 
determinado, líquido de depreciação e amortização. 3.6. Equivalentes de 
caixa: São representados por instrumentos financeiros não vinculados a 
cobertura de reservas técnicas de seguros e, cujo vencimento das opera-
ções, na data da efetiva aplicação, seja igual ou inferior a 90 dias e apresen-
tam risco insignificante de mudança de valor justo e que são utilizados pela 
Seguradora para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo, com 
finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e conversibi-
lidade imediata em um montante conhecido de caixa. 3.7. Outras aplica-
ções: Em 31/12/2017, a Seguradora apresentava o saldo de R$ 602 (2016 
- R$ 639) em outras aplicações, que representa basicamente a participação 
no convênio DPVAT no montante de R$ 538 (2016 - R$ 574). Pelo fato des-
sas aplicações não apresentarem um mercado ativo em função do volume 
de transações negociadas e também pelo fato de seu valor justo não ser 
confiavelmente medido/mensurado, tais aplicações encontram-se registra-
das ao seu valor de custo. 3.8. Crédito das operações de seguros: Os 
prêmios a receber e as respectivas despesas de comercialização são regis-
trados deduzidos dos juros a apropriar, que são reconhecidos em resultado 
financeiro de acordo com o prazo de parcelamento dos prêmios. A provisão 
para riscos de crédito sobre prêmios a receber é constituída com base em 
estudo técnico que leva em consideração o percentual médio de perda his-
tórica. A provisão para riscos de créditos com resseguradoras é constituída 
com base no princípio da discricionariedade, onde mensalmente a Segura-
dora realiza o controle e a avaliação individual de todos os valores a recupe-
rar, efetuando a redução ao valor recuperável em todas as situações nas 
quais se obtenha evidência de não recuperabilidade dos valores, formaliza-
das através de correspondência e/ou e-mail. São desconsiderados os itens 
de contratos facultativos que estão em processo de negociação, itens de 
contratos automáticos em que o pedido de recuperação será incluído nas 
próximas prestações de contas ou itens onde exista divergência sobre os 
montantes ou entendimento das coberturas entre as partes. A provisão para 
riscos de créditos com cosseguro cedido é constituída com base nos sinis-
tros pendentes de recuperação, considerando a expectativa de recuperação 
avaliada pela área técnica. Os montantes das provisões constituídas são 
julgados suficientes pela Administração para fazer face às eventuais perdas 
na realização de créditos e contas a receber. 3.9. Outros valores e bens: 
Contempla substancialmente o registro de bens patrimoniais já ressarcidos 
aos segurados, porém recuperados, avaliados ao valor justo. 3.10. Depósi-
tos judiciais: A Seguradora possui depósitos judiciais de naturezas traba-
lhistas e cíveis que são registrados em base histórica no grupo “Títulos e 
Créditos a Receber” no Ativo não circulante. São mantidos no Ativo sem 
dedução das correspondentes provisões para contingências. 3.11. Imobili-
zado: O ativo imobilizado é avaliado pelo custo histórico de aquisição me-
nos a depreciação acumulada e perdas por impairment acumuladas, quan-
do aplicável. O software adquirido como parte integrante da funcionalidade 
de um equipamento é capitalizado como parte daquele equipamento. A de-
preciação é reconhecida no resultado pelo método linear considerando a 
vida útil econômica estimada de cada parte de um bem do imobilizado, com-
preendido substancialmente por móveis, imóveis, utensílios, máquinas, 
equipamentos e veículos. Os ganhos e perdas decorrentes da alienação de 
um ativo imobilizado são apurados através da comparação entre os recur-
sos financeiros obtidos com a venda e o valor contábil líquido do ativo imo-
bilizado, e são reconhecidos no resultado do período. O valor contábil de um 
item do ativo imobilizado é baixado imediatamente se o valor recuperável do 
ativo é inferior ao seu valor contábil. O custo de substituir parte de um item 
do imobilizado é reconhecido no valor do bem quando for provável que os 
benefícios econômicos futuros, incorporados no bem, sejam revertidos e o 
seu custo for mensurado de maneira confiável. Os custos de reparos rotinei-
ros do imobilizado são reconhecidos no resultado à medida que são incorri-
dos. A reavaliação total dos bens imóveis da Seguradora ocorrida em março 
de 2006 será mantida até sua realização. A depreciação do imobilizado de 
uso é calculada pelo método linear, às seguintes taxas anuais: 4% para 
imóveis, 10% para bens móveis, 20% para veículos e equipamentos de pro-
cessamento de dados e 33,33% para benfeitorias em imóveis de terceiros. 
O método de depreciação, a vida útil e os valores residuais dos bens do 
imobilizado são revistos a cada encerramento de exercício. Uma perda no 
valor residual é reconhecida sempre que o valor justo do ativo for menor que 
o valor contábil. 3.12. Intangível: O ativo intangível refere-se a desenvolvi-
mento e aquisições de softwares. Estão demonstrados ao custo de aquisi-
ção, sendo amortizados pelo método linear com base no prazo estimado de 
benefício de cinco anos. 3.13. Provisão para imposto de renda e contri-
buição social: A provisão para imposto de renda e a contribuição social do 
período corrente e diferido foram calculados à alíquota de 15%, acrescida 
do adicional de 10% sobre o lucro tributável anual que excede R$ 240 ao 
ano para imposto de renda, a Medida Provisória nº 675, de 21/05/2015 con-
vertida na Lei nº 13.169, de 2015 e regulamentada pela instrução normativa 
nº 1.591/15 da RFB aumentou a alíquota da CSLL para 20%, no período 
compreendido entre 1º/09/2015 e 31/12/2018, e voltando a 15% a partir de 
1º/01/2019. A despesa com imposto de renda e contribuição social compre-
ende os impostos de renda correntes. O imposto corrente é reconhecido no 
resultado a menos que esteja relacionado a itens diretamente reconhecidos 
no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. O imposto cor-
rente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo 
tributável do período, as taxas de impostos decretadas ou substantivamente 
decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras e qual-
quer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O 
imposto diferido passivo é reconhecido com relação às diferenças temporá-
rias entre os valores contábeis de instrumentos financeiros classificados 
como “Disponível para venda” e os “Valores Justos”. O imposto diferido é 
mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças 
temporárias quando elas revertem, baseando-se nas alíquotas vigentes até 
a data de apresentação das demonstrações financeiras. 3.14. Provisões 
técnicas de seguros: As provisões técnicas são constituídas e calculadas 
de acordo com as determinações e critérios estabelecidos pelo CNSP e pela 
SUSEP, descritos a seguir: • Provisão de prêmios não ganhos - PPNG: 
Corresponde ao montante de prêmio referente ao período de risco a decor-
rer para os riscos assumidos e emitidos na data-base de cálculo, calculado 
através do método “pro rata dia”, em conformidade com a metodologia des-
crita em Nota Técnica Atuarial e com a legislação vigente. A provisão de 
prêmios não ganhos - riscos vigentes, mas não emitidos - PPNG-RVNE, 
corresponde à estimativa do montante de prêmio referente ao período de 
risco a decorrer para os riscos assumidos e não emitidos na data-base de 
cálculo. A referida estimativa é calculada de acordo com a metodologia des-
crita em Nota Técnica Atuarial. • Provisão de sinistros a liquidar - PSL e 
Provisão de sinistros ocorridos mas não suficientemente avisados - 
IBNER: Corresponde ao somatório das estimativas de pagamento dos sinis-
tros que encontram-se em processo de análise e pendentes de liquidação. A 
metodologia de cálculo da provisão de sinistros a liquidar - PSL, prevista em 
Nota Técnica Atuarial, também contempla a metodologia para estimativa da 
provisão de sinistros ocorridos mas não suficientemente avisados - IBNER 
(Incurred But Not Enough Reported), que tem como objetivo adequar o sal-
do da PSL aos valores incorridos dos sinistros, líquidos das estimativas de 
Salvados e Ressarcimentos. Esta prática atuarial é adotada em função da 
PSL não contemplar qualquer tipo de estimativa de recuperação de Salva-
dos e/ou Ressarcimentos. • Provisão de despesas relacionadas - PDR: 
Corresponde à estimativa do montante de despesas que serão pagas em 
decorrência de sinistros incorridos. A referida estimativa é calculada de 
acordo com a metodologia prevista em Nota Técnica Atuarial. • Provisão de 
sinistros ocorridos mas não avisados - IBNYR (Incurred But Not Yet 
Reported): Corresponde à estimativa do montante de sinistros ocorridos 
mas ainda não avisados pelos segurados ou beneficiários à Seguradora, até 
a data-base de cálculo. A referida estimativa é calculada de acordo com a 
metodologia prevista em Nota Técnica Atuarial. A provisão de IBNYR do 
ramo DPVAT é constituída conforme inicialmente previsto na Resolução 
CNSP nº 342/16 e nas respectivas atualizações normativas. • Teste de ade-
quação de passivos - TAP: Conforme requerido pelo CPC 11, em cada 
data de balanço deve ser elaborado o teste de adequação dos passivos para 
todos os contratos de seguro em curso na data de execução do teste. O 
teste de adequação de passivos, para fins de elaboração das demonstra-
ções financeiras, está em acordo com o disposto nas Circulares SUSEP nº 
517/15 e alterações posteriores, e tem como objetivo avaliar, na data-base 
de cálculo, se as provisões técnicas constituídas estão suficientes para  
garantir as obrigações assumidas decorrentes dos contratos de seguro. 

Desta forma, através do teste de adequação do passivo, efetua-se a compa-
ração entre o valor presente das estimativas dos fluxos de pagamentos de-
correntes dos riscos assumidos e o montante de provisões técnicas consti-
tuído na data-base de cálculo. Na elaboração do teste de adequação do 
passivo consideram-se, através do valor contábil, todos os passivos de con-
tratos de seguros, em acordo com o CPC 11, deduzidos de qualquer custo 
de aquisições diferido e qualquer ativo intangível relacionado aos mesmos. 
Caso sejam identificadas quaisquer insuficiências as mesmas devem ser 
registradas no mês-base de apuração, como uma despesa no resultado do 
período, primeiramente efetuando-se a redução do valor dos custos de aqui-
sições diferidos relacionados ou dos ativos intangíveis relacionados e, sub-
sequentemente, constituindo-se a provisão técnica denominada Provisão 
Complementar de Cobertura - PCC. Os cálculos realizados nas datas-bases 
de 31/12/2017 e 2016 não identificaram insuficiência no passivo constituído. 
3.15. Provisões judiciais: As provisões judiciais estão demonstradas pelos 
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos cor-
respondentes encargos e variações monetárias incorridos. a) Não relacio-
nados a sinistros: A Seguradora avalia as suas contingências passivas 
através das determinações emanadas pelo CPC 25 - Provisão e Passivo e 
Ativo Contingente. São constituídas pela Administração levando em conta: a 
opinião dos assessores jurídicos; a causa das ações; similaridade com pro-
cessos anteriores; complexidade e o posicionamento do judiciário, sempre 
que a perda possa ocasionar uma saída de recursos para a liquidação das 
obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com sufi-
ciente segurança. São compostos por casos que estão “fora de vigência” (ou 
sem apólice) e os danos morais não cobertos pelo contrato. b) Relaciona-
das a sinistros: São constituídas em conformidade com a metodologia des-
crita na Nota Técnica Atuarial da provisão de sinistros a liquidar (PSL). São 
compostos por eventos que são ligados à natureza da operação de seguros, 
com apólice vigente (ainda que não tenha cobertura). 3.16. Benefícios aos 
empregados: a) Benefícios de curto prazo: A Seguradora possui o Pro-
grama de Participação nos Lucros e Resultados, cujo objetivo é ampliar a 
conscientização dos funcionários às variáveis dos negócios e do seu papel 
ativo na melhoria dos níveis de produtividade e qualidade na empresa, ama-
durecimento em relação às necessidades e expectativas de clientes e siner-
gia entre as áreas. Mensalmente é contabilizada uma provisão de participa-
ção nos lucros, conforme parâmetros estabelecidos na política de 
participação nos lucros da Seguradora. b) Benefícios por desligamento: 
Adicionalmente, a Seguradora concede benefícios de seguro saúde para 
funcionários desligados por prazo determinado na convenção sindical, sen-
do: i) por mais 30 dias com até 5 anos de trabalho; ii) por mais 60 dias com 
mais de 5 e até 10 anos de trabalho na mesma empresa. 3.17. Lucro líqui-
do por ação: O lucro por ação básico da Seguradora para o período é cal-
culado pela divisão do lucro (prejuízo) atribuível aos acionistas pela quanti-
dade média de ações da Seguradora. Durante o período de reporte a 
Seguradora não possuía instrumentos ou transações que gerassem efeito 
dilutivo ou antidilutivo sobre o lucro por ação do exercício e consequente-
mente o lucro por ação básico é equivalente ao lucro por ação diluído segun-
do os requerimentos do CPC 41. 4. Principais Estimativas e Julgamen-
tos: Na aplicação das práticas contábeis da Seguradora descritas na nota 
explicativa nº 3, a Administração deve fazer julgamentos e elaborar estimati-
vas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos para os quais não 
são facilmente obtidos de outras fontes. Os efeitos decorrentes das revisões 
feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no período em que as es-
timativas são revistas, se a revisão afetar apenas este período, ou também 
em períodos posteriores se a revisão afetar tanto o período presente como 
períodos futuros. As demonstrações financeiras foram elaboradas com base 
no custo histórico e, quando aplicável, os valores foram ajustados ao valor 
justo das transações. As estimativas e as premissas contábeis são continu-
amente avaliadas pela Administração da Seguradora e baseiam-se na expe-
riência histórica e em vários outros fatores, que se entendem como razoá-
veis e relevantes. A Administração da Seguradora adotou as seguintes 
premissas que podem afetar as demonstrações financeiras: 4.1. Imposto de 
renda e contribuição social diferidos: O método do passivo (conforme o 
conceito descrito na IAS 12 - “Liability Method”, equivalente ao CPC 32) de 
contabilização de imposto de renda e contribuição social é usado para im-
posto de renda diferido gerado por diferenças temporárias entre o valor con-
tábil dos ativos e passivos e seus respectivos valores fiscais. O montante do 
imposto de renda e contribuição social diferidos ativo é revisado a cada en-
cerramento das demonstrações financeiras e reduzido/baixado pelo mon-
tante que não seja mais realizável através de lucros tributáveis futuros. Ati-
vos e passivos fiscais diferidos são calculados usando as alíquotas fiscais 
aplicáveis ao lucro tributável nos anos em que essas diferenças temporárias 
deverão ser realizadas. O lucro tributável futuro pode ser maior ou menor 
que as estimativas consideradas quando da definição da necessidade de 
registrá-lo, e o montante a ser registrado do ativo fiscal. 4.2. Teste de redu-
ção do valor recuperável de ativos de vida longa: Existem regras especí-
ficas para avaliar a recuperabilidade dos ativos de vida longa, especialmen-
te imobilizado, ágio e outros ativos intangíveis. Na data de encerramento do 
período, a Seguradora realiza uma análise para determinar se existe evidên-
cia de que o montante dos ativos de vida longa não será recuperável. Até as 
datas de encerramento dos períodos nenhuma evidência foi identificada. O 
montante recuperável de um ativo é determinado pelo maior valor entre: (i) 
seu valor justo menos custos estimados de venda; e (ii) seu valor em uso. O 
valor em uso é mensurado com base nos fluxos de caixa descontados (an-
tes dos impostos) derivados pelo uso contínuo de um ativo até o fim de sua 
vida útil. Até as datas de encerramento dos períodos nenhum ativo apresen-
tou valor recuperável inferior ao seu valor residual. 4.3. Provisões judiciais: 
A Seguradora possui diversos processos judiciais e administrativos, como 
descrito na nota explicativa nº 20. Provisões são constituídas para todas as 
contingências referentes a processos judiciais e potenciais riscos que repre-
sentam perdas prováveis e estimadas em conformidade com metodologias 
descritas em Nota Técnica Atuarial e/ou Manuais de Procedimento. A avalia-
ção da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, 
a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais re-
centes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a 
avaliação dos advogados externos. A Administração acredita que essas 
provisões judiciais para riscos cíveis e trabalhistas estão corretamente apre-
sentadas nas demonstrações financeiras. 4.4. Provisão para riscos sobre 
créditos: A provisão para riscos sobre créditos sobre as contas a receber 
como descrito na nota explicativa nº 3.8 é considerada suficiente pela Admi-
nistração para cobrir as perdas prováveis. 4.5. Provisões técnicas de se-
guros e teste de adequação de passivos - TAP: Para apuração das provi-
sões técnicas de seguros e do teste de adequação de passivos são 
utilizadas premissas cujas definições, por parte da Administração da Segu-
radora, ocorrem em conformidade com o descrito na nota explicativa nº 3.14. 
5. Fatores de Riscos e Gerenciamento: 5.1. Fatores de risco: a) Risco 
de seguro: O risco de seguro pode ser definido como sendo a possibilidade 
de ocorrência de evento previsto em contrato de seguro, desde que, a mes-
ma seja futura e incerta na data de início de vigência do referido contrato. 
Neste contexto, o contrato de seguro é definido como sendo o instrumento 
através do qual a Seguradora aceita o risco de seguro transferido pelo segu-
rado, concordando em pagar indenização na possibilidade de ocorrência do 
evento previsto no referido instrumento e desde que o mesmo afete o segu-
rado negativamente. O principal risco significativo assumido nos contratos 
de seguro vigentes refere-se à possibilidade da frequência e/ou severidade 
dos sinistros serem superiores às respectivas estimativas, obtidas a partir 
de metodologias de cálculo descritas em notas técnicas atuariais. Desta for-
ma, as diversas áreas da Seguradora agem ativamente sobre a gestão de 
riscos de seguros, definição de políticas operacionais e/ou avaliação de pro-
cessos, de forma a mitigar a possibilidade de ocorrência do risco significati-
vo. No processo de avaliação dos referidos riscos, a experiência histórica e 
as boas práticas estatísticas e atuariais demonstram que quanto maior o 
grupo de contratos de riscos similares, menor deve ser variabilidade sobre 
os fluxos de caixa referentes às obrigações relacionadas aos riscos assumi-
dos. Com base nestes pressupostos a estratégia de subscrição visa diversi-
ficar as operações de seguros com o objetivo de assegurar o balanceamen-
to da carteira segurada, agrupando-se de riscos com características 
similares para fins de análise e gestão, de forma a reduzir o impacto de ris-
cos isolados. A referida estratégia é revisada anualmente em um planeja-
mento estratégico que estabelece as classes de negócios, regiões territo-
riais, e segmentos de mercado em que a Seguradora irá operar. Com base 
nas estratégias definidas, são elaboradas as políticas de aceitação e os 
processos de gestão de riscos dos contratos de seguros. Adicionalmente, a 
Seguradora mantém contratos de resseguro para proteção das diversas  
carteiras seguradas, com os objetivos de mitigar a exposição contra  
riscos significativos e riscos de natureza catastrófica e de homogeneizar a 
distribuição das somas seguradas inerentes aos riscos assumidos. i) Con-
centração de riscos: O quadro a seguir mostra a distribuição de risco por 
região e linha de negócios, baseada nos prêmios líquido de cosseguro e 

resseguro nos exercícios findos em 31/12/2017 e 2016. A exposição aos
riscos varia significativamente por região geográfica e pode mudar ao longo
do tempo. A política de resseguros e cosseguro abordam os riscos e
coberturas para catástrofes. Proporção (%)
Grupo de ramos Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul
Automóvel 3,6 8,1 2,7 60,1 25,5
Patrimonial 4,6 1,1 4,1 51,2 39,1
Transportes 8,1 5,9 3,7 59,0 23,3
Demais ramos 0,8 3,3 5,9 63,9 26,1
Em 31/12/2017 4,0 7,0 3,1 59,2 26,7
Em 31/12/2016 3,7 7,5 3,6 61,8 23,4
ii) Análise de sensibilidade: O montante de sinistros sob responsabilidade da
Seguradora é afetado por variações nas respectivas distribuições de frequ-
ência e/ou severidade, originadas a partir da influência de diversos fatores. 
De forma a exemplificar os referidos fatores, mas não nos limitando àqueles 
a seguir descritos, podemos mencionar: mudanças climáticas, comporta-
mento dos motoristas, estado de conservação das vias rodoviárias, aumen-
to da frota circulante de veículos automotores, mudanças na situação eco-
nômica do país e os respectivos impactos na criminalidade e nos índices de 
roubo e furto. Desta forma, com o objetivo de simular o efeito de variações
nas distribuições de frequência e/ou severidade dos sinistros sob responsa-
bilidade da Seguradora, a tabela abaixo demonstra a sensibilidade do Re-
sultado e do Patrimônio Líquido às hipóteses de variações de 10 pontos 
percentuais na sinistralidade observada em 31/12/2017:

Bruto de resseguro Líquido de resseguro

Resultado
Patrimônio  

líquido Resultado
Patrimônio  

líquido
Aumento em 10% 
 na sinistralidade (29.572) (16.265) (29.079) (15.993)
Redução em 10% 
 na sinistralidade 29.572 16.265 29.079 15.993
b) Risco de mercado: O risco de mercado caracteriza-se como a possibili-
dade de perda de ativos financeiros pela variação inesperada de seus pre-
ços, em decorrência de alteração de fatores como: taxa de juros, flutuações
cambiais, inflação e/ou alterações nas condições de liquidez de títulos ou
mercados. Para mitigar o risco de mercado e minimizar possíveis impactos 
negativos no resultado e no patrimônio, a Seguradora realiza o acompanha-
mento do stress test; das perspectivas para inflação, taxa de juros e taxa de 
câmbio e seus impactos sobre os investimentos da MSS. Assim como o 
controle pelo modelo VaR (Value at Risk), com a manutenção de, no máxi-
mo, 0,5% ao dia, com nível de confiança de 99,0%. i) Análise de sensibilida-
de: Os ativos são classificados na categoria disponível para venda. Estes
ativos são avaliados com base nas informações cotadas no mercado ou em
dados de mercado observados, quando aplicável. O teste de sensibilidade
demonstra o efeito decorrente da variação das Taxas de Juros e de Inflação
no Patrimônio Líquido, nas aplicações financeiras intermediárias, bem como
nas Receitas Financeiras. Como premissa, utilizou-se a variação de 200 bps 
como intervalo de variabilidade da Taxa Básica de Juros e um intervalo de
variabilidade de 200 bps para Inflação. Aumento  

de 200 bps
Diminuição  
de 200 bps

Ativos financeiros
Saldo  

Contábil
Impacto  

no PL
Saldo  

Ajustado
Impacto  

no PL
Saldo  

Ajustado
NTN-F 53.086 (3.574) 49.513 3.958 57.044
NTN-B 40.688 (2.078) 38.610 2.704 43.393
LFT 388.132 3.627 391.759 (3.666) 384.466
Quotas de Fundos 
 de Investimento 36.794 389 37.183 (418) 36.376
c) Risco de crédito: Define-se como Risco de Crédito a possibilidade de
ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento, pelo tomador ou
contraparte, das suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactu-
ados, e/ou da desvalorização dos recebíveis decorrente da redução na clas-
sificação de risco do tomador ou contraparte. Através da Política de Investi-
mentos, a Seguradora estabelece limites de exposição ao risco de crédito e 
realiza o monitoramento para que tais limites não sejam excedidos. Leva-se
em consideração a capacidade financeira da contraparte em honrar com 
suas obrigações, baseando-se no rating de crédito determinado por agên-
cias avaliadoras de riscos, sendo Standard & Poor´s, Fitch Rating e 
Moody´s. A Seguradora tem com procedimento efetuar negociações somen-
te com entidades resseguradoras que possuam rating mínimo, observável 
nas principais agências de rating, superior a “A-” pela Standard & Poor’s, “A-” 
pela A.M. Best ou “A3” pela Moody’s Investors Services. Existindo a neces-
sidade de efetuar colocação de risco junto à resseguradores que não aten-
dam aos requisitos mínimos de classificação de rating, tal operação será 
submetida à aprovação no Comitê de Underwriting. A tabela a seguir de-
monstra a exposição ao risco de crédito junto a resseguradores aos quais a
Companhia possui recebíveis em 31/12/2017 e de 2016, através da classifi-
cação dos saldos a recuperar por rating:

2017 2016
Rating Local Admitida Eventual Total Total
AA- – 6.667 – 6.667 5.755
A+ – 2.657 380 3.037 1.197
A – 1.855 4 1.859 16.248
A- 24.439 – – 24.439 42.855
BB+ – – – – 758
B++ – – 12 12 601
Sem rating 11.041 – – 11.041 3.720

35.480 11.179 396 47.055 71.134
Estão distribuídos no quadro acima os saldos da rubrica “Créditos das ope-
rações com resseguradoras” no valor de R$ 10.492 e os saldos de provisão 
de sinistros a liquidar junto à resseguradores no valor de R$ 49.071 (nota
10.1(c)) e sem os valores de IBNER de R$ 12.508. 5.2. Gerenciamento: 
a) Risco financeiro: A Seguradora realiza a gestão dos ativos e passivos 
financeiros de modo que não haja descasamento. Os investimentos finan-
ceiros são gerenciados ativamente com uma abordagem de balanceamento 
entre qualidade, diversificação, liquidez e retorno de investimento. O princi-
pal objetivo é otimizar a relação entre taxa, risco e retorno, alinhando os in-
vestimentos aos fluxos de caixa dos passivos. Para tanto, são utilizadas es-
tratégias que levam em consideração os níveis de risco aceitáveis, prazos, 
rentabilidade, sensibilidade, liquidez, limites de concentração de ativos por
emissor e risco de crédito. As estimativas utilizadas para determinar os valo-
res e prazos aproximados para o pagamento de indenizações são periodica-
mente revisadas. Essas estimativas são inerentemente subjetivas e podem 
impactar diretamente na capacidade em manter o balanceamento de ativos
e passivos. b) Risco operacional: O Risco Operacional é definido como a 
possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou 
inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou decorrentes de
fraudes ou eventos externos, incluindo-se o risco legal e excluindo-se os
riscos decorrentes de decisões estratégicas e à reputação da Companhia.
O gerenciamento do risco operacional contempla o monitoramento dos di-
versos cenários de exposição a riscos a que a Seguradora está sujeita, re-
fletindo o ambiente de negócios e o comportamento da concorrência. Não
obstante, neste processo, também estão refletidos os procedimentos míni-
mos exigíveis para elaboração do Banco de Dados de Perdas Operacionais, 
exigível a partir da Circular SUSEP nº 517/15 e alterações. Para mitigar o 
risco de impactos nas demonstrações financeiras por erro ou ineficiência 
operacional, a Seguradora adotou processo de checagem mensal das ope-
rações contabilizadas em Contas de Resultado, através de reuniões especí-
ficas com as Áreas de Negócio. Além disso, estabeleceu processo vigoroso 
de reconciliações contábeis cuja revisão é também obrigatória pelas Áreas 
de Negócios. c) Risco de capital: O gerenciamento de riscos relacionados
ao capital alocado na operação ocorre de forma conjunta às definições
oriundas do Comitê de Underwriting e do Planejamento Estratégico da Se-
guradora e tem por objetivo otimizar as relações entre crescimento, capital
mínimo requerido e patrimônio líquido ajustado.
Patrimônio líquido ajustado: 2017 2016
I - Ajustes contábeis:
Patrimônio líquido 437.493 434.543
Despesas antecipadas (1.417) (1.412)
Intangível (27.337) (22.943)
CAD não relacionado à PPNG (182) –
Patrimônio líquido ajustado (PLA) 408.557 410.188
II - Ajustes associados à variação dos valores econômicos:
Superavit de fluxos de prêmios/contribuições não registrados apurado no 
TAP: Valor do ajuste 3.162 915
PLA Total = PLA + Ajustes associados à variação 
 dos valores econômicos 411.719 411.103
Capital mínimo requerido 85.953 85.885
Suficiência de capital 325.766 325.218
d) Políticas e estratégias de gerenciamento: i) Comitê de Underwriting:
Tem como objetivo a aprovação de alterações relevantes nos produtos co-
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mercializados no tocante à precificação, clausulados, critérios de aceitação 
entre outros assuntos. Também é utilizado para aceitação de riscos comple-
xos ou vultosos, de acordo com o critério vigente de aceitação dos respecti-
vos produtos. Também faz parte do Comitê o monitoramento das carteiras 
em operação, através de reuniões nas quais demonstram-se os respectivos 
resultados e cuja realização ocorre periodicamente. Nessas reuniões são 
avaliados temas, tais como: resultado do mercado naquele ramo de negócio, 
posicionamento estratégico da Seguradora, bem como resultados auferidos 
e alterações que sejam necessárias para atingimento dos objetivos anterior-
mente definidos. ii) Comitê de Gerenciamento de Risco e Compliance: Tem 
por objetivo analisar, discutir e aprovar sobre assuntos relacionados à ado-
ção de estratégias, políticas e medidas voltadas à difusão da cultura de con-
troles internos, mitigação dos riscos identificados nas atividades e em con-
formidade com os atos legais e regulatórios aplicáveis ao mercado 
segurador. O Comitê monitora se os planos de ação corretiva estão sendo 
implementados de acordo com os prazos fixados. iii) Outras ferramentas de 
gerenciamento: Além das políticas e estratégias mencionadas acima, a Se-
guradora faz uso das ferramentas como “Risk Treatment Plan” e “Risk Regis-
ter”, entre outras, que visam analisar e gerenciar os riscos identificados, o 
grau de impacto, e o desenvolvimento de planos de ação. 6. Adoção de 
Normas Internacionais de Contabilidade Novas e Revistas: Em decor-
rência do compromisso do CPC e SUSEP de manter atualizado o conjunto 
de normas emitido com base nas atualizações feitas pelo IASB, é esperado 
que pronunciamentos e modificações sejam editados pelo CPC e aprovados 
pela SUSEP até a data de sua aplicação obrigatória. CPC 11 - Contratos de 
Seguros. Em maio de 2017, o International Accounting Standards Board 
(IASB), estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração,  

apresentação e divulgação de contratos de seguros. A adoção inicial desse 
pronunciamento é para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 
2021, contudo, essa norma ainda não foi objeto de normatização por parte 
do CPC. CPC 47 - Receita de Contratos com Clientes. Estabelece princípios 
sobre a natureza, o valor, a época e a incerteza de receitas e fluxos de caixa 
provenientes de contrato com cliente, considerando os termos do contrato e 
todos os fatos e circunstâncias relevantes. Esta norma teve adoção iniciada 
em 1° de janeiro de 2018. CPC 48 - Instrumentos Financeiros. Correlação às 
normas internacionais de contabilidade - IFRS 9. Estabelece princípios para 
classificação e mensuração dos ativos financeiros. A adoção inicial desse 
pronunciamento é para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 
2018, com isenção opcional para as entidades que emitem contratos de 
seguros (IFRS 4 / CPC 11) que será para exercícios iniciados em ou após 1º 
de janeiro de 2021. Resolução CNSP nº 321/15 e alterações instituídas pela 
Resolução CNSP nº 343/16. Esta resolução definiu os critérios para consti-
tuição do capital de risco de mercado que será mais uma parcela do Capital 
Mínimo Requerido (CMR) das entidades supervisionadas pela SUSEP. Os 
50% da nova parcela foi exigível a partir de 31 de dezembro de 2016 e inte-
gralmente até 31 de dezembro de 2017. Circular SUSEP nº 543/16. Esta 
circular extinguiu a partir de 1º de janeiro de 2018 os custos iniciais de con-
tratação como redutor da base de cálculo da PPNG. A Seguradora não es-
pera que essas novas normas tenham efeitos relevantes sobre as demons-
trações financeiras a partir de sua adoção, exceto aos relacionados aos 
Instrumentos Financeiros e aos custos iniciais de contratação, cujos efeitos 
estão em avaliação. 

7. Aplicações: 7.1. Composição: 2017 2016

Categorias Classe
Taxa  

de juros
Custo  

atualizado
Valor  
justo %

Ajuste  
de TVM

Ganhos não  
realizados

Valor  
justo %

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado 163.569 163.569 25,3 – – 138.169 22,9
Fundos de investimento DPVAT (a) Pós-Fixado CDI 126.173 126.173 19,5 – – 124.594 20,7
Fundos de investimento (a) Pós-Fixado CDI 36.794 36.794 5,7 – – 12.936 2,1
Outras aplicações (c) 602 602 0,1 – – 639 0,1
Disponíveis para venda 482.752 481.906 74,7 (846) (846) 465.205 77,1
Letras Financeiras do Tesouro - LFT (b) Pós-Fixado SELIC 388.142 388.132 60,1 (11) (11) 370.274 61,4
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B (b) Pós-Fixado IPCA + 4,65% 40.706 40.688 6,3 (18) (18) 37.704 6,2
Notas do Tesouro Nacional - NTN-F (b) Pré-Fixado 9,25% 53.904 53.086 8,3 (817) (817) 57.227 9,5
Total das Aplicações 646.321 645.475 100 (846) (846) 603.374 100
Circulante 163.031 187.141
Não circulante 482.444 416.233
(a) O valor justo das cotas de fundos de investimento financeiro, não exclu-
sivos, foi apurado com base nos valores de cotas divulgados pelos adminis-
tradores dos fundos de investimento nos quais a Seguradora aplica seus 
recursos. Todos os fundos são atrelados à Renda Fixa, sendo que, grande 
parte de suas carteiras são compostas de Títulos Públicos e Certificados de 
Depósitos Bancários. (b) Os títulos públicos federais foram contabilizados 
pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos, e foram ajus-
tados ao valor justo com base nas tabelas de referência do mercado secun-
dário da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 
Capitais - ANBIMA. (c) Referem-se, basicamente, à participação na Segura-
dora Líder dos Consórcios do seguro DPVAT, registrada ao custo de aquisi-
ção. 7.2. Composição por faixa de vencimentos: As aplicações em títulos 
e valores mobiliários por faixa de vencimento estão distribuídas da seguinte
forma: 2017 2016

Categorias

Sem  
venci- 
mento 
ou até  
1 ano

Acima  
de 1  
ano Total

Sem  
venci- 
mento 
ou até  
1 ano

Acima  
de 1  
ano Total

Ativos financeiros
 ao valor justo por
  meio do resultado 163.569 – 163.569 138.169 – 138.169
Fundos de investi-
 mento - DPVAT 126.173 – 126.173 124.594 – 124.594
Fundos de investi-
 mento 36.794 – 36.794 12.936 – 12.936
Outras Aplicações 602 – 602 639 – 639
Disponíveis para venda – 481.906 481.906 49.546 415.659 465.205
Letras Financeiras
 do Tesouro - LFT – 388.132 388.132 49.546 320.728 370.274
Notas do Tesouro
 Nacional - NTN-B – 40.688 40.688 – 37.704 37.704
Notas do Tesouro
 Nacional - NTN-F – 53.086 53.086 – 57.227 57.227

163.569 481.906 645.475 187.715 415.659 603.374
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Seguradora não operou com  
instrumentos financeiros derivativos. 7.3. Movimentação das aplicações
financeiras: 2017

Quotas de  
fundos de  

investi- 
mento LFT NTN-B NTN-F

Outras  
aplica- 

ções Total
Saldo no início
 do exercício 137.530 370.274 37.704 57.227 639 603.374
(+) Aplicações 120.158 164.298 – 169.199 – 453.655
(–) Resgates (110.305) (183.667) (2.197) (182.075) (49) (478.293)
(+) Rendimentos/
 atualizações 15.584 36.909 2.896 8.538 12 63.939
(+/–) Ajuste TVM – 318 2.285 197 – 2.800
Saldo no final
 do exercício 162.967 388.132 40.688 53.086 602 645.475
8. Prêmios a Receber: Os prêmios a receber contemplam os prêmios de 
emissão direta, cosseguro aceito, riscos vigentes não emitidos, bem como 
as operações de retrocessão. Os períodos médios de parcelamento são cal-
culados utilizando média ponderada, levando em consideração o montante 
do prêmio em relação à quantidade de parcelas. 8.1. Composição:

2017

Grupo de ramos
Prêmios  

a receber

Redução  
ao valor  

recuperável

Prêmios  
a receber  

líquidos

Período  
médio de  

parcelamento
Automóvel 65.971 (18) 65.953 6
Patrimonial 38.040 (3) 38.037 4
Transportes 13.787 (294) 13.493 1
Demais ramos 9.183 (45) 9.138 3

126.981 (360) 126.621 5
2016

Grupo de ramos
Prêmios  

a receber

Redução  
ao valor  

recuperável

Prêmios  
a receber  

líquidos

Período  
médio de  

parcelamento
Automóvel 84.412 (16) 84.396 6
Patrimonial 29.920 (2) 29.918 4
Transportes 11.514 (349) 11.165 2
Demais ramos 8.000 (90) 7.910 4

133.846 (457) 133.389 5
8.2. Prêmios brutos a receber por vencimento: Os prêmios a receber por
faixa de vencimento estão distribuídos da seguinte forma: 2017 2016
Vencidos 4.247 4.882
Vencidos até 30 dias 1.703 2.577
Vencidos de 31 a 60 dias 504 180
Vencidos de 61 a 180 dias 341 840
Vencidos acima de 180 dias 1.699 1.285
A vencer 122.734 128.964
A vencer até 30 dias 59.935 57.559
A vencer de 31 a 60 dias 22.574 23.654
A vencer de 61 a 180 dias 36.618 44.931
A vencer acima de 180 dias 3.607 2.820

126.981 133.846
8.3. Movimentação dos prêmios a receber: 2017 2016
Saldo no início do exercício 133.389 128.077
(+) Prêmios emitidos líquidos 562.726 513.462
(–) Baixas/cancelamentos (42.469) (81.848)
(–) Recebimentos (526.432) (416.862)
(+/–) Riscos vigentes não emitidos (1.101) (9.625)
(+/–) Oscilação cambial 411 (215)
(+/–) Redução ao valor recuperável 97 400
Saldo no final do exercício 126.621 133.389
8.4. Movimentação da redução do valor recuperável: A provisão sobre 
créditos de liquidez duvidosa para prêmios diretos é constituída com base 

em percentual obtido através de estudo técnico de perda média histórica 
aplicada individualmente sobre os prêmios a receber vencidos cuja data de 
emissão é maior que a data de final de vigência (riscos decorridos), combi-
nado com a constituição dos valores de prêmios pendentes vencidos e sem 
vigência cuja data de emissão é menor ou igual a data de final de vigência
(riscos a decorrer). 2017 2016
Saldo no início do exercício (457) (857)
(+) Constituições (180) (236)
(–) Reversões/baixas 277 636
Saldo no final do exercício (360) (457)
9. Operações com Seguradoras: O saldo de operações com seguradoras 
a receber é composto de prêmios vencidos e de restituição de comissão de 
cosseguro aceito, bem como, de prêmios a restituir e de sinistros e comis-
sões de cosseguro cedido. 2017 2016

Grupo de
 ramos

Operações  
com  

segura- 
doras

Redução  
ao valor  
recupe- 

rável
Total 

líquido

Operações  
com  

segura- 
doras

Redução  
ao valor  
recupe- 

rável
Total 

líquido
Patrimonial 1.173 (111) 1.062 1.187 (107) 1.080
Transportes 1.530 (133) 1.397 965 (69) 896
Demais ramos 542 (38) 504 141 (44) 97

3.245 (282) 2.963 2.293 (220) 2.073
10. Ativos e Passivos de Resseguro: 10.1. Operações com ressegura-
doras - ativo - composição: 2017 2016
Sinistros a recuperar 10.807 18.332
Outros créditos – 375
Redução ao valor recuperável (315) (323)

10.492 18.384
a) Composição de sinistros a recuperar:

2017 2016
Grupo de 
 ramos Local

Admi- 
tida

Even- 
tual Total Local

Admi- 
tida

Even- 
tual Total

Patrimonial 5.595 2.370 16 7.981 10.937 1.229 17 12.183
Transportes 1.197 261 – 1.458 4.930 483 – 5.413
Demais ramos 560 775 33 1.368 473 214 49 736

7.352 3.406 49 10.807 16.340 1.926 66 18.332
b) Sinistros a recuperar por tempo de pendência: Os sinistros a recupe-
rar de resseguradoras por faixa de vencimento estão distribuídos da  
seguinte forma: 2017 2016

Local
Admi- 

tida
Even- 

tual Total Local
Admi- 

tida
Even- 

tual Total
De 0 a 30 dias 732 297 – 1.029 8.011 497 5 8.513
De 31 a 60 dias 937 369 – 1.306 1.232 392 – 1.624
De 61 a 180 dias 2.791 1.614 6 4.411 3.920 175 1 4.096
Acima de 
 180 dias 2.893 1.125 43 4.061 3.177 862 60 4.099

7.353 3.405 49 10.807 16.340 1.926 66 18.332
c) Ativos de resseguro e retrocessão - provisões técnicas:

2017
Grupo de ramos PPNG PSL IBNYR Outras Provisões Total
Patrimonial 19.092 32.900 3.364 603 55.959
Transportes 1.014 712 1.618 456 3.800
Demais ramos 5.555 15.464 2.005 1.215 24.239

25.661 49.076 6.987 2.274 83.998
Circulante 25.657 49.076 6.987 2.274 83.994
Não circulante 4 – – – 4

2016
Grupo de ramos PPNG PSL IBNYR Outras Provisões Total
Patrimonial 17.494 53.966 3.495 1.074 76.029
Transportes 988 (421) 1.776 200 2.543
Demais ramos 16.055 11.221 1.982 280 29.538

34.537 64.766 7.253 1.554 108.110
Circulante 34.138 64.766 7.253 1.554 107.711
Não circulante 399 – – – 399
Estão distribuídos dentro dos saldos de PSL os valores de IBNER que estão 
reduzindo no montante de R$ 12.508 (2016 - R$ 12.016). 10.2. Operações 
com resseguradoras - passivo: Os saldos de operações com ressegura-
doras - passivo contemplam os prêmios emitidos cedidos em resseguro lí-
quido de comissões a recuperar correspondentes, os prêmios de riscos vi-
gentes e não emitidos, também líquidos das respectivas comissões, que 
foram cedidos a resseguradoras e os salvados e ressarcimentos que  
por ventura a Seguradora tenha recuperado e que deverá repassar as 
resseguradoras. 2017 2016
Grupo de
 ramos Local

Admi- 
tida

Even- 
tual Total Local

Admi- 
tida

Even- 
tual Total

Patrimonial 12.472 3.653 9 16.134 19.173 1.730 11 20.914
Transportes 4.044 818 – 4.862 10.582 1.186 – 11.768
Demais ramos 4.835 309 – 5.144 6.771 901 – 7.672

21.351 4.780 9 26.140 36.526 3.817 11 40.354
11. Outros Créditos Operacionais: 11.1. Composição de outros
créditos operacionais - circulante: 2017 2016
Comissões pagas a corretores (*) 11.812 11.827
Créditos a receber DPVAT 774 1.485
Restituição de comissão 1.279 543
Outros créditos 884 893

14.749 14.748
(*) Refere-se a comissões antecipadas pagas aos corretores após  

recebimento das parcelas de prêmios. 12. Créditos Tributários e Previden-
ciários: 12.1. Composição e movimentação de créditos tributários: A
composição e a movimentação dos créditos tributários contabilizados no
ativo circulante e no ativo não circulante estão assim representadas:

2016
Constituição/ 

(Reversão) 2017
PIS e COFINS sobre PSL 1.756 325 2.081
Imposto de renda a compensar 342 (342) –
Contribuição social a compensar 322 (314) 8
PIS e COFINS 90 (80) 10
Outros créditos tributários e previdenciários 18 (18) –
Contribuição social - Medida Provisória 
 nº 2.158-35/01 365 71 436

2.893 (358) 2.535
Circulante 2.528 2.099
Não circulante 365 436
12.2. Créditos tributários sobre prejuízos fiscais/base negativa e dife-
renças temporárias: Em 2017, a Seguradora tem base negativa de contri-
buição social no montante de R$ 175.945 (2016 - R$ 178.309) e prejuízo 
fiscal acumulado no montante de R$ 128.849 (2016 - R$ 132.202), a com-
pensar com lucros futuros. A legislação permite que bases negativas de 
contribuição social e prejuízos fiscais apurados em exercícios anteriores 
sejam compensadas com lucros tributáveis futuros, limitados a 30% de cada 
lucro tributável auferido em determinado ano. Os montantes do crédito tribu-
tário decorrentes da base negativa, do prejuízo fiscal e das diferenças tem-
porárias acumulados em 2017 e 2016, não reconhecidos contabilmente,
estão demonstrados a seguir: 2017 2016
Base negativa acumulada de contribuição social 177.079 178.309
Adições temporárias (a) 5.576 4.777

182.655 183.086
Alíquota de contribuição social 20% 20%
Crédito tributário de contribuição social 36.531 36.617
Prejuízo fiscal acumulado 131.270 132.202
Adições temporárias (a) 5.576 4.777

136.846 136.979
Alíquota de imposto de renda 25% 25%
Crédito tributário de imposto de renda 34.211 34.245
Crédito tributário acumulado não reconhecido 
 contabilmente (b) 70.742 70.862
(a) As diferenças temporárias são formadas basicamente por provisão para 
riscos de créditos a receber e provisão para contingências. (b) A Seguradora
não constituiu crédito tributário de imposto de renda e contribuição social, no
momento, por não atender às regras requeridas pela SUSEP para sua cons-
tituição. 13. Custos de Aquisição Diferidos: 13.1. Composição: As comis-
sões e agenciamentos pagos em operações de seguros registradas no cir-
culante e não circulante são diferidas de acordo com os períodos de vigência 
das apólices. O prazo médio para diferimento é de 12 meses. E estão assim
compostas: 2017 2016
Grupo de 
 ramos Comissão

Outras  
despesas Total Comissão

Outras  
despesas Total

Automóvel 30.218 3.756 33.974 27.409 2.610 30.019
Patrimonial 10.238 364 10.602 8.349 179 8.528
Transportes 745 1 746 559 1 560
Demais ramos 1.143 207 1.350 1.075 137 1.212

42.344 4.328 46.672 37.392 2.927 40.319
Circulante 43.481 39.386
Não circulante 3.191 933
13.2. Movimentação: 2017 2016
Saldo no início do exercício 40.319 30.651
(+) Adições decorrentes de prêmios emitidos 92.887 74.619
(–) Diferimento pelo risco decorrido (86.534) (64.951)
Saldo no final do exercício 46.672 40.319
14. Outros Valores e Bens - Bens à Venda:
14.1. Composição 2017 2016
Salvados à venda 4.693 3.414
Redução ao valor recuperável (266) (269)

4.427 3.145
14.2. Outros valores e bens por tempo de permanência: O quadro abaixo 
demonstra o saldo das contas de bens à venda - salvados à venda, por 
tempo de permanência:
Tempo de permanência 2017 2016
De 0 a 30 dias 1.955 1.677
De 31 a 60 dias 950 540
De 61 a 180 dias 1.237 780
Acima de 180 dias 551 417

4.693 3.414
15. Imobilizado: 15.1. Composição: 2017 2016

Custo
Reava- 
liação

Depre- 
ciação  

acumulada
Saldo  

residual
Saldo  

residual
Terrenos 526 1.336 – 1.862 1.862
Edificações 13.399 1.750 (7.120) 8.029 8.635
Computadores 
 e equipamentos 4.132 – (2.934) 1.198 1.570
Móveis, máquinas
 e utensílios 1.731 – (1.209) 522 572
Veículos 1.987 – (858) 1.129 1.519
Benfeitorias 828 – (296) 532 722

22.603 3.086 (12.417) 13.272 14.880
Em 2006, os terrenos e edifícios do ativo imobilizado foram reavaliados. O 
valor de impostos diferidos está contabilizado na conta “Imposto de renda e 
contribuição social diferidos”, no passivo não circulante, e o valor líquido da
reavaliação está registrado na conta “Reserva de reavaliação”, no patrimô-
nio líquido, conforme demonstrado a seguir: 2017 2016

Reava- 
liação

Impostos 
diferidos

Realização 
da reavaliação Líquido Líquido

Reavaliações 3.086 (1.019) (822) 1.245 1.283
15.2. Movimentação: 2017

Terre- 
nos

Edi- 
fica- 
ções

Compu- 
tadores  
e equi- 

pamen- 
tos

Móveis,  
máqui- 

nas e  
utensí- 

lios
Veí- 

culos
Benfei- 

torias Total
Saldo no início 
 do exercício 1.862 8.635 1.570 572 1.519 722 14.880
(+) Aquisições – – 104 10 47 – 161
(–) Baixas – – (627) (12) (152) – (791)
(–) Depreciação – (606) 151 (48) (285) (190) (978)
Saldo no final 
 do exercício 1.862 8.029 1.198 522 1.129 532 13.272
16. Intangível: 16.1. Composição:

2017 2016

Custo
Amortização  

acumulada
Saldo  

residual
Saldo  

residual
Contratos e licenças 
 de softwares 63.839 (36.502) 27.337 22.943
16.2. Movimentação: 2017 2016
Saldo no início do exercício 22.943 17.648
(+) Novos projetos 10.010 9.650
(–) Amortizações (5.616) (4.355)
Saldo no final do exercício 27.337 22.943
17. Obrigações a Pagar: As obrigações a pagar registradas no passivo
circulante estão assim compostas: 2017 2016
Honorários de auditoria 184 232
Participação nos lucros a pagar 1.422 805
Salários e gratificação a pagar 1.010 588
Fornecedores/Prestadores de serviços 1.766 1.147
Publicações legais 123 131
Outras obrigações a pagar 998 534

5.503 3.437
18. Provisões Técnicas de Seguros: 18.1. Composição: 2017 2016
Grupo de ramos PPNG PSL IBNR PDR Outras Provisões Total PPNG PSL IBNR PDR Outras Provisões Total
Automóvel 158.465 33.090 2.377 2.447 – 196.379 136.741 31.828 2.379 2.411 – 173.359
Patrimonial 53.733 38.959 4.782 1.924 998 100.396 45.947 61.320 4.783 1.686 – 113.736
DPVAT – 16.476 108.824 – 703 126.003 – 25.019 98.592 – 955 124.566
Transportes 3.499 3.893 3.495 1.553 – 12.440 2.598 2.409 3.474 1.354 – 9.835
Demais ramos 9.086 25.099 3.967 518 – 38.670 19.319 20.990 3.724 489 – 44.522

224.783 117.517 123.445 6.442 1.701 473.888 204.605 141.566 112.952 5.940 955 466.018
Circulante 211.788 117.517 123.445 6.442 1.701 460.893 200.795 141.566 112.952 5.940 955 462.208
Não circulante 12.995 – – – – 12.995 3.810 – – – – 3.810
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18.2. Movimentação: 2017

PPNG PSL IBNR PDR

Outras  
provi- 
sões Total

Saldo no início
 do exercício 204.605 141.566 112.952 5.940 955 466.018
(+) Constituições
 decorrentes de
 prêmios emitidos 433.674 – – – – 433.674
(–) Diferimento
 de risco 
  decorrido (413.952) – – – – (413.952)
(+) Aviso de 
 sinistros – 685.031 – 13.846 – 698.877
(+/–) Ajuste de
 estimativa 
  de sinistros – (445.260) – (164) – (445.424)
(–) Pagamentos – (259.916) – (13.683) – (273.599)
(+) Atualização
 monetária 
  e juros 1.843 3.611 – – – 5.454
(+/–) Constitui-
 ções/reversões (1.387) (7.515) 10.493 503 746 2.840
Saldo no final
 do exercício 224.783 117.517 123.445 6.442 1.701 473.888
18.3. Sinistros a liquidar em juízo:
a) Composição
Do montante de R$ 117.517 (2016 - R$ 141.566), R$ 13.563 (2016 -  
R$ 20.335), referente a processos controlados/geridos pela Seguradora  
Líder (DPVAT) e R$ 48.034 (2016 - R$ 55.356) referem-se a processos  
de sinistros em demanda judicial em diversos estágios processuais, com a 
seguinte classificação de risco:

2017 2016

Probabilidade 
 de perda

Quanti- 
dade  

de pro- 
cesso

Valor  
recla- 
mado

Valor  
provi- 

sionado

Quanti- 
dade  

de pro- 
cesso

Valor  
recla- 
mado

Valor  
provi- 

sionado
Provável 210 31.627 13.974 204 34.726 16.687
Possível 428 75.073 14.888 398 57.475 14.183
Remota 215 55.891 5.609 229 54.451 4.151

853 162.591 34.471 831 146.652 35.021
b) Movimentação (*) 2017 2016
Saldo no início do exercício 55.356 55.819
(+) Constituições 15.875 12.072
(+/–) Alterações nas estimativas (19.956) (9.382)
(–) Pagamentos (6.591) (6.546)
(–) Baixas por êxito (1.744) (10.863)
(+) Atualização monetária e juros 5.094 14.256
Saldo no final do exercício 48.034 55.356
(*) Contempla as movimentações oriundas aos processos controlados pela 
Seguradora Líder (DPVAT). 18.4. Cobertura das provisões técnicas: Os 
valores dos ativos vinculados em cobertura das provisões técnicas são os
seguintes: 2017 2016
Total das provisões técnicas 473.888 466.018
Necessidade de ativos líquidos (*) 17.191 17.177
(–) Ativos de resseguro (58.337) (73.573)
(–) Direitos creditórios (82.186) (92.488)
(–) DPVAT (126.004) (124.567)
Montante a ser garantido (A) 224.552 192.567
Ativos vinculados 518.700 487.494
Garantia das provisões técnicas (B) 518.700 487.494
Excedente (B - A) 294.148 294.927
(*) As Resoluções CNSP nºs 321/15 e 343/16 passaram a exigir, a partir de 
2014, que as empresas supervisionadas ofereçam, no mínimo, 20% de seu  
CMR. 

18.5. Tabela de desenvolvimento de sinistros: a) Sinistros brutos de resseguro - Administrativo:
Data de ocorrência do sinistro

Desenvolvimento dos sinistros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
No ano de ocorrência 186.288 132.157 198.906 231.649 188.297 224.585 –
Um ano após a ocorrência 237.584 141.429 222.881 241.144 203.496 – –
Dois anos após a ocorrência 236.653 145.065 221.588 243.060 – – –
Três anos após a ocorrência 244.396 147.831 221.883 – – – –
Quatro anos após a ocorrência 241.874 146.693 – – – – –
Cinco anos após a ocorrência 236.788 – – – – – –
Estimativa corrente em 31/12/2017 236.788 146.693 221.883 243.060 203.496 224.585 1.276.505
Pagamentos acumulados até 31/12/2017 (234.885) (141.219) (220.780) (242.732) (201.184) (182.014) (1.222.814)
Estimativa corrente líquida de pagamentos em 31/12/2017 1.903 5.474 1.103 328 2.312 42.571 53.691
Outros passivos relacionados (*) 15.792
Total do passivo reconhecido no balanço 69.483
(*) Referem-se a passivos de sinistros ocorridos em períodos anteriores a 31/12/2011 (R$ 7.257), DPVAT (R$ 2.911), retrocessão (R$ 471) e IBNER  
(R$ 5.153).
b) Sinistros bruto de resseguro - Judicial Data de ocorrência do sinistro
Desenvolvimento dos sinistros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
No ano de ocorrência 863 378 553 536 479 698 –
Um ano após a ocorrência 3.249 3.360 2.943 2.127 2.353 – –
Dois anos após a ocorrência 5.070 4.697 5.241 3.066 – – –
Três anos após a ocorrência 6.052 7.451 6.974 – – – –
Quatro anos após a ocorrência 7.659 7.361 – – – – –
Cinco anos após a ocorrência 6.847 – – – – – –
Estimativa corrente em 31/12/2017 6.847 7.361 6.974 3.066 2.353 698 27.299
Pagamentos acumulados até 31/12/2017 (3.389) (1.740) (3.033) (1.292) (788) (173) (10.415)
Estimativa corrente líquida de pagamentos em 31/12/2017 3.458 5.621 3.941 1.774 1.565 525 16.884
Outros passivos relacionados (*) 31.150
Total do passivo reconhecido no balanço 48.034
(*) Referem-se a passivos de sinistros ocorridos em períodos anteriores a 31/12/2011 (R$ 17.587) e DPVAT (R$ 13.563).
c) Sinistros líquidos de resseguro - Administrativo Data de ocorrência do sinistro
Desenvolvimento dos sinistros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
No ano de ocorrência 126.746 113.275 142.864 158.106 171.777 206.170 –
Um ano após a ocorrência 135.700 123.810 153.935 168.269 184.842 – –
Dois anos após a ocorrência 135.882 124.329 155.791 169.284 – – –
Três anos após a ocorrência 135.972 124.829 156.515 – – – –
Quatro anos após a ocorrência 136.138 125.125 – – – – –
Cinco anos após a ocorrência 136.416 – – – – – –
Estimativa corrente em 31/12/2017 136.416 125.125 156.515 169.284 184.842 206.170 978.352
Pagamentos acumulados até 31/12/2017 (136.037) (124.993) (156.178) (169.003) (184.119) (172.855) (943.185)
Estimativa corrente líquida de pagamentos em 31/12/2017 379 132 337 281 723 33.315 35.167
Outros passivos relacionados (*) (3.000)
Total do passivo reconhecido no balanço 32.167
(*) Referem-se a passivos de sinistros ocorridos em períodos anteriores a 31/12/2011 (R$ 973), DPVAT (R$ 2.911), Retrocessão (R$ 471) e IBNER  
(R$ -7.355).
d) Sinistros líquidos de resseguro - Judicial Data de ocorrência do sinistro
Desenvolvimento dos sinistros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
No ano de ocorrência 863 373 538 535 476 666 –
Um ano após a ocorrência 3.118 2.463 2.558 1.953 2.323 – –
Dois anos após a ocorrência 4.729 3.339 4.478 2.852 – – –
Três anos após a ocorrência 5.461 4.471 4.726 – – – –
Quatro anos após a ocorrência 6.827 4.348 – – – – –
Cinco anos após a ocorrência 6.605 – – – – – –
Estimativa corrente em 31/12/2017 6.605 4.348 4.726 2.852 2.323 666 21.520
Pagamentos acumulados até 31/12/2017 (3.282) (1.682) (2.846) (1.288) (786) (167) (10.051)
Estimativa corrente líquida de pagamentos em 31/12/2017 3.323 2.666 1.880 1.564 1.537 499 11.469
Outros passivos relacionados (*) 24.805
Total do passivo reconhecido no balanço 36.274
(*) Referem-se a passivos de sinistros ocorridos em períodos anteriores a 31/12/2011 (R$ 11.242) e DPVAT (R$ 13.563).
19. Depósitos de Terceiros: Os depósitos de terceiros são compostos principalmente pelos prêmios recebidos dos segurados, por cobrança antecipada 
de prêmio e outros depósitos. Os montantes apresentados por faixa de idade estão assim distribuídos:

2017 2016
De 0 a 30 dias De 31 a 60 dias De 61 a 180 dias Total De 0 a 30 dias De 31 a 60 dias De 61 a 180 dias Acima de 180 dias Total

Prêmios antecipados 406 13 279 698 1.047 8 19 416 1.490
Prêmios e 
 emolumentos 491 19 42 552 1.244 48 162 – 1.454
Outros depósitos 8 – – 8 31 211 41 – 283

905 32 321 1.258 2.322 267 222 416 3.227
20. Outros Débitos - Depósitos e Provisões Judiciais: A Seguradora avaliou suas provisões judiciais, de acordo com critérios estabelecidos no CPC 
25, referendado pela Circular SUSEP nº 517/15 e alterações. 
20.1. Detalhamento das obrigações legais e provisões para contingências por probabilidade de perda:

2017 2016
Provável Possível Provisão Provisão

Valor Quantidade Valor Quantidade Total Total
Trabalhistas (a) 1.648 13 240 4 1.888 783
Cíveis (b) 157 9 47 15 204 250

1.805 22 287 19 2.092 1.033

a) Provisões trabalhistas: A Seguradora é parte em algumas ações de 
natureza trabalhista e os pedidos mais frequentes referem-se a vínculo em-
pregatício, horas extras, verbas rescisórias e equiparação salarial. São rea-
lizados acompanhamentos periódicos para cada ação e a Administração, 
com base na opinião de seus consultores jurídicos, considera que os valores 
provisionados são suficientes para cobrir eventuais perdas decorrentes de 
decisões jurídicas. b) Provisões cíveis: São ações impetradas e não rela-
cionadas a sinistros, em conformidade com o Manual de Procedimentos 
adotado pela Seguradora. A Administração, com base na opinião de seus 
consultores jurídicos, considera que os valores provisionados são suficien-
tes para cobrir eventuais perdas decorrentes de decisões jurídicas.  
20.2. Movimentação: 2017

Trabalhistas Cíveis Total
Saldo no início do exercício 783 250 1.033
(+) Constituições/atualização monetária 879 71 950
(+/–) Alterações nas estimativas 312 12 324

2017
Trabalhistas Cíveis Total

(–) Baixas/Pagamentos (86) (129) (215)
Saldo no final do exercício 1.888 204 2.092
21. Patrimônio Líquido: O Capital Social é de R$ 619.757, representado 
por 290.180.641 ações ordinárias, nominativas sem valor nominal em 
31/12/2017 e 2016. A Reserva de Reavaliação é constituída por reavalia-
ções de bens do ativo imobilizado, anteriores a 1º de janeiro de 2008, cuja 
realização se dá por depreciação ou baixa dos referidos bens, líquida dos 
encargos tributários. Ajustes com Títulos e Valores Mobiliários são  
compostos pelos ajustes referidos na nota explicativa nº 7, líquidos dos efei-
tos tributários, quando aplicável. A Distribuição de Dividendos é assegurado 
aos acionistas o dividendo mínimo de 25% do lucro líquido ajustado na  
forma da lei. Em função da Seguradora apresentar prejuízo acumulado,  
não foi distribuído dividendo no exercício findo em 31/12/2017. 

22. Detalhamento de Contas das Demonstrações de Resultado:  
22.1. Informação por segmento de negócio: 2017

Grupo de ramos
Prêmios 
ganhos

Prêmios ganhos  
cedidos (resseguro)

Ressegurado 
- %

Sinistros 
ocorridos

Sinistralidade 
- %

Custo de 
aquisição

Comissionamento 
- %

Automóvel 288.424 (702) 0,2 (201.410) 69,8 (58.206) 20,2
DPVAT 45.259 – – (38.259) 84,5 (537) 1,2
Patrimonial 78.257 (33.498) 42,8 (20.249) 25,9 (16.200) 20,7
Transportes 50.181 (10.165) 20,3 (21.416) 42,7 (11.787) 23,5
Demais ramos 28.693 (10.522) 36,7 (14.391) 50,2 (4.682) 16,3

490.814 (54.887) 11,2 (295.725) 60,3 (91.412) 18,6

2016

Grupo de
 ramos

Prêmios  
ganhos

Prêmios  
ganhos  
cedidos  
(resse- 

guro)

Resse- 
gurado -  

%

Sinistros 
ocorri- 

dos

Sinis- 
trali- 

dade - 
%

Custo  
de 

aqui- 
sição

Co- 
missio- 
namen- 

to -%
Auto-
 móvel 230.034 (515) 0,2 (158.512) 68,9 (44.853) 19,5
DPVAT 71.010 – – (60.880) 85,7 (1.002) 1,4
Patri-
 monial 66.310 (35.292) 53,2 (52.478) 79,1 (13.433) 20,3
Trans-
 portes 46.775 (8.365) 17,9 (26.596) 56,9 (10.838) 23,2
Demais
 ramos 35.691 (20.333) 57,0 (11.073) 31.0 (3.606) 10,1

449.820 (64.505) 14,3 (309.539) 68,8 (73.732) 16,4
22.2. Prêmios emitidos: 2017 2016
Prêmios emitidos 467.692 428.416
Prêmios emitidos - DPVAT 45.474 71.526
Cosseguro aceito de congênere 26.766 23.816
Custo inicial de contratação 31.317 27.668
Prêmios cancelados/restituídos (53.154) (78.009)
Cosseguro cedido de congênere (7.631) (2.915)
Prêmios - riscos vigentes não emitidos (1.101) (9.626)

509.363 460.876
22.3. Sinistros ocorridos: 2017 2016
Sinistros avisados (255.194) (235.564)
Sinistros - DPVAT (37.255) (40.352)
Assistência 24 horas (39.853) (28.395)
Salvados e ressarcimentos 37.293 26.472
IBNR e PDR (1.799) (14.189)
IBNR - DPVAT (1.003) (20.528)
Recuperação de sinistros 2.086 3.017

(295.725) (309.539)
22.4. Custos de aquisição: 2017 2016
Comissão sobre prêmio emitido (86.255) (74.664)
Assessoria e agenciamento (7.555) (4.773)
Inspeção de risco (4.324) (3.594)
Recuperação de comissão 923 563
Variação da despesa de comercialização diferida 5.799 8.736

(91.412) (73.732)
22.5. Outras receitas e despesas operacionais: 2017 2016
Outras despesas operacionais - DPVAT (4.829) (5.402)
Despesas com apólices (8.544) (7.288)
Despesas com agenciamento e assessorias (2.750) (2.951)
Despesas com cobrança (1.826) (1.663)
Provisão para riscos sobre créditos 109 514
Outras receitas/despesas operacionais (6.843) (3.575)

(24.683) (20.365)
22.6. Resultado com operações de resseguro: 2017 2016
Recuperação de sinistros 18.042 46.129
Prêmios de resseguro cedido - RVNE 771 7.621
Salvados e ressarcimentos (5.247) (3.279)
Outras receitas/despesas 2 973
Variação da provisão de IBNYR e IBNER 951 (21)
Variação das provisões técnicas de prêmios (10.583) (19.462)
Prêmios de resseguro cedido (45.074) (52.665)

(41.138) (20.704)
22.7. Despesas administrativas: 2017 2016
Pessoal próprio (55.556) (50.060)
Serviços de terceiros (8.732) (8.591)
Localização e funcionamento (14.076) (12.841)
Publicidade e propaganda (643) (951)
Despesas administrativas - DPVAT (3.021) (3.349)
Outras despesas administrativas (1.038) (1.668)

(83.066) (77.460)
22.8. Despesas com tributos: 2017 2016
Pis e Cofins (10.237) (10.090)
Impostos federais sobre remessa - resseguro (240) (412)
Contribuição sindical (311) (347)
Taxa de fiscalização - SUSEP (1.164) (1.656)
Outros tributos (397) (344)

(12.349) (12.849)
22.9. Resultado financeiro: 2017 2016
Receitas com títulos de renda fixa - públicos 48.343 60.966
Receitas com títulos de renda fixa - privados 2.988 793
Receitas com operações de seguros 5.934 4.057
Receitas financeiras - DPVAT 284 491
Juros e correção monetária - sinistros (1.779) (5.352)
Outras receitas financeiras 187 56

55.957 61.011
22.10. Imposto de renda e contribuição social:

2017 2016
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Lucro antes do imposto, líquido 
 de participações 1.157 1.157 213 213
Adições 13.990 13.001 16.255 16.158
Exclusões (12.112) (12.112) (20.490) (20.490)
Lucro (Prejuízo) fiscal 3.035 2.046 (4.022) (4.119)
Compensação prejuízos fiscais (910) (613) – –
Base do IR e CSLL 2.125 1.433 (4.022) (4.119)
IR e CS (507) (286) – –
(–) Outros (34) (211) (664) (449)
Total de IR e CS (541) (497) (664) (449)
23. Transações com Partes Relacionadas: A remuneração do pessoal-
chave da Administração, que compreende empregados que têm autoridade
e responsabilidade pelo planejamento, direção e controle das atividades da 
Seguradora, foi aprovada pela Assembleia Geral Ordinária realizada em
30/03/2017, sendo composta exclusivamente de benefícios de curto prazo, 
cujo montante destinado para Diretoria em 2017 foi de R$ 5.000 (2016 -
R$ 5.000). A Seguradora não possui benefícios de longo prazo, de rescisão
de contrato de trabalho ou remuneração baseada em ações. A Seguradora
efetua cessões de resseguros com a Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. 
(resseguradora admitida), através de contratos automáticos e facultativos.
As transações entre partes relacionadas decorrentes dessas atividades en-
contram-se apresentadas a seguir:
Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. (Controladora) 2017 2016
 Ativos - Operações com resseguradoras 1.090 919
 Ativos - Títulos e créditos a receber 255 259
 Passivos - Operações com resseguradoras 3.419 2.496
 Receitas - Recuperação de indenização 3.646 4.776
 Despesas - Prêmios de resseguros cedidos 3.763 5.839
Participação Acionária

Mitsui Sumitomo Seguros S.A.
Quantidade  

Ações %
290.180.641 100,00

Mitsui Sumitomo Insurance Company Limited 290.135.580 99,98
Outros 45.061 0,02

Mitsui Sumitomo Insurance Company Limited
Quantidade  

Ações %
MS&AD Insurance Group Holdings, INC. 1.404.402.464 100,00
24. Outras Informações: 24.1. Cobertura de seguros: A Seguradora ado-
ta uma política de seguros que considera, principalmente, a concentração 
de riscos e sua relevância, levando-se em consideração a natureza de suas 
atividades. A Administração compreende como suficiente às coberturas de
seguros vigentes até 31/12/2017 que estão assim demonstradas:

Item Tipo de Cobertura
Importância  

segurada

Edifícios
Quaisquer danos materiais a edificações, insta-
lações e máquinas e equipamentos 35.853

Veículos Incêndio, roubo, colisão e responsabilidade civil 31.272
Responsa-
 bilidade
  civil

Operações, responsabilidade do empregador e 
veículos de funcionários de uso habitual 18.000

Seguro
 fiança Despesas fixas 257

85.382
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras 
Aos Administradores e Acionistas da Mitsui Sumitomo Seguros S.A. Opi-
nião: Examinamos as demonstrações financeiras da Mitsui Sumitomo Se-
guros S.A. (“Seguradora”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do re-
sultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes no-
tas 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 Mitsui Sumitomo Seguros S.A. em 31 de dezembro de 2017, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas res-
ponsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na se-
ção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações 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 - CFC, e cumprimos com as demais responsabili-
dades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e
o relatório do auditor: A Administração da Seguradora é responsável por 
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório 
da Administração, e não expressamos nenhuma forma de conclusão de au-
ditoria 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, inconsis-
tente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 

Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 
no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. 
Não temos nada a relatar a esse respeito. Responsabilidade da Adminis-
tração pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às enti-
dades supervisionadas pela SUSEP e pelos controles internos que ela de-
terminou 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 Admi-
nistração é responsável pela avaliação da capacidade de a Seguradora con-
tinuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e com o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração 
pretenda liquidar a Seguradora ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demons-
trações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevan-
te, 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 detecta as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decor-
rentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razo-
ável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acor-
do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-
mento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 

tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficien-
te para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que
a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi-
cação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendi-
mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Seguradora. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evi-
dências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Seguradora. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relató-
rio de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações finan-
ceiras 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 condi-
ções futuras podem levar a Seguradora a não mais se manter em continui-
dade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteú-
do das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequa-
da. Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspec-
tos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signifi-
cativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2018
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes - CRC nº 2 SP 011609 /O-8
Carlos Claro - Contador - CRC nº 1 SP 236588/O-4

Parecer dos Atuários Independentes
Aos Acionistas e Administradores da Mitsui Sumitomo Seguros S.A. São 
Paulo - SP - Escopo da Auditoria: Examinamos as provisões técnicas, ex-
ceto aquelas referentes ao seguro Danos Pessoais Causados por Veículos 
Automotores de Via Terrestre - DPVAT, no montante de R$126.003 mil, os 
ativos de resseguro e retrocessão registrados nas demonstrações financei-
ras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da neces-
sidade de cobertura das provisões técnicas e da solvência, descritos nas 
notas explicativas integrantes das demonstrações financeiras da Mitsui Su-
mitomo Seguros S.A. (“Seguradora”), e dos limites de retenção descritos no 
Anexo deste relatório da Seguradora, em 31/12/2017, elaborados sob a res-
ponsabilidade de sua Administração, de acordo com os princípios atuariais 
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e as normas da Superin-
tendência de Seguros Privados - SUSEP e do Conselho Nacional de Segu-
ros Privados - CNSP. Responsabilidade da Administração: A Administra-
ção é responsável pelas provisões técnicas e pelos ativos de resseguro e 
retrocessão registrados nas demonstrações financeiras e pelos demonstra-
tivos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura 
das provisões técnicas e da solvência, descritos nas notas explicativas inte-
grantes das demonstrações financeiras da Seguradora, e pelo demonstrati-
vo dos limites de retenção, descritos no Anexo deste relatório, elaborados de 
acordo com os princípios atuariais divulgados pelo IBA e as normas da SU-
SEP e do CNSP, e pelos controles internos que ela determinou serem ne-
cessários para permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos 
atuários independentes: Nossa responsabilidade é a de expressar uma 
opinião sobre as provisões técnicas, exceto aquelas referentes ao seguro 
DPVAT, no montante de R$ 126.003 mil, e os ativos de resseguro e retroces-
são registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do ca-
pital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provi-
sões técnicas e da solvência descritos nas notas explicativas integrantes 
das demonstrações financeiras da Seguradora 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 exe-
cutada com o objetivo de obter segurança razoável de que as provisões 
técnicas e os ativos de resseguro e retrocessão registrados nas demonstra-

ções financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores reduto-
res da necessidade de cobertura das provisões técnicas e da solvência 
descritos nas notas explicativas integrantes das demonstrações financeiras 
da Seguradora 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 Seguradora 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 va-
lores das provisões técnicas e dos ativos de resseguro e retrocessão regis-
trados nas demonstrações financeiras e dos demonstrativos do capital míni-
mo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões 
técnicas e da solvência descritos nas notas explicativas integrantes das de-
monstrações financeiras da Seguradora 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 relevan-
te, 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 retroces-
são registrados nas demonstrações financeiras e dos demonstrativos do 
capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das pro-
visões técnicas e da solvência descritos nas notas explicativas integrantes 
das demonstrações financeiras da Seguradora e dos limites de retenção 
descritos no Anexo deste relatório para planejar os procedimentos de audi-
toria atuarial que são apropriados às circunstâncias, mas não para fins de 
expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos da Se-
guradora. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial. Opinião: 
Em nossa opinião, as provisões técnicas, exceto aquelas referentes ao se-
guro DPVAT no montante de R$ 126.003 mil, que não foram objeto de nos-
sos exames, e os ativos de resseguro e retrocessão registrados nas de-
monstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores 
redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas e da solvên-
cia descritos nas notas explicativas integrantes das demonstrações 

financeiras da Seguradora e dos limites de retenção descritos no Anexo 
deste relatório anteriormente referidos da Mitsui Sumitomo Seguros S.A. em 
31/12/2017 foram elaborados, em todos os aspectos relevantes, de acordo 
com os princípios atuariais divulgados pelo IBA e as normas da 
SUSEP e do CNSP. Outros assuntos: No contexto de nossas responsabili-
dades acima descritas, considerando a avaliação de riscos de distorção re-
levante nos itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo, tam-
bém aplicamos selecionados procedimentos de auditoria sobre as bases de
dados fornecidas pela Seguradora 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 razo-
ável 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 apli-
cados sobre amostras, observamos que existe correspondência desses da-
dos, 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, 26 de fevereiro de 2018
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Consultores Ltda. CNPJ 02.189.924/0001-03 - CIBA 45
João Batista da Costa Pinto - MIBA 944

Anexo I
Demonstrativo do Parecer dos Atuários Independentes
1. Demonstrativo dos limites de retenção (Valo-
res expressos em R$) 31/12/2017 31/12/2016
Ramo 0542 200.000 200.000
Ramo 0929 500.000 500.000
Ramos 0115; 0171; 0621;0622; 0654; 0655; 0981;
 0982; 0993 1.000.000 1.000.000
Ramos 0114; 0116; 0118; 0141; 0167; 0520; 0531;
 0553; 0632; 0746; 1417 2.000.000 2.000.000
Ramos 0196; 0351 2.500.000 2.500.000
Ramo 0234 4.000.000 4.000.000

Contador
Luiz Akio Morikawa
CRC 1SP158630/O-3

Atuário
Gustavo Genovez

MIBA 1197

Diretoria
Hideji Inoue 

Diretor-Presidente 
Hélio Hiroshi Kinoshita 
Diretor Vice-Presidente

Giuliano Vicente Borro 
Diretor

Koichi Kawasaki 
Diretor

Eliane Caetano Setti Riedel   
Diretora

Takuya Ito 
Diretor

Companhia de Engenharia 
de Tráfego - CET

CNPJ nº 47.902.648/0001-17 - NIRE 3530004507-6

ATA DA 674ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2017

Aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2017, às 18h00 (dezoito horas), 
reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia de Engenharia de 
Tráfego - CET, com a presença dos Conselheiros ao final nomeados, e
contando com a presença dos Srs. João Manoel S. de Barros, Chefe de 
Gabinete de SMT; João Octaviano Machado Neto, Diretor Presidente da 
CET; Dr. Rafael Rodrigues de Oliveira, Chefe da Assessoria Jurídica, e Sr. 
Irineu da Silva Filho. Iniciados os trabalhos foram tratados os seguintes
assuntos: 1) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de
Administração: de conformidade com o disposto no artigo 12 do Estatuto
Social, os membros do Conselho de Administração devem eleger
anualmente, entre si, um Presidente e um Vice-Presidente, tendo sido 
eleitos, por unanimidade de votos, respectivamente Alberto Benedito de
Lima Júnior, Presidente, e Moacyr Vieira Seródio Filho, Vice-Presidente do
Conselho; 2) Eleição do Diretor de Representação: em razão da finalização 
do processo eleitoral para escolha de representantes dos empregados na 
Diretoria e nos Conselhos de Administração e Fiscal da CET a que se
referem o artigo 11, § 1° do artigo 16 e artigo 24 do Estatuto Social da
Companhia, os conselheiros devem deliberar sobre a destituição do Senhor
LEANDRO LEME CAMARGO, atualmente representante dos empregados
na Diretoria da Companhia, e a eleição do novo Diretor. Discutido o assunto, 
os Senhores Conselheiros resolveram aprovar, por unanimidade, a
destituição do Senhor LEANDRO LEME CAMARGO e a eleição, nos termos
do parágrafo 2º do artigo 16 do Estatuto Social, ou seja, até a reunião do 
Conselho de Administração, que ocorrerá no mês de outubro de 2019, para 
o cargo de Diretor, do Senhor IRINEU DA SILVA FILHO, brasileiro, casado,
tecnólogo em construção civil, portador da Cédula de Identidade RG no

15.505.509-4 SSP/SP e do CPF/MF no 035.071.848-26, residente e 
domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, como representante dos 
empregados, atendendo ao disposto na Lei Municipal no 10.731/89, ficando,
durante o exercício do mandato, suspenso o respectivo contrato de trabalho
celebrado com a Companhia. O Diretor, ora eleito, declara não estar incurso 
em nenhum dos crimes que possam privá-lo do exercício de suas funções,
apresentando, neste ato, as suas declarações de bens e de desimpedimento. 
Proclamado o resultado, foi declarado que a Diretoria da Companhia de
Engenharia de Tráfego - CET fica assim constituída: JOÃO OCTAVIANO
MACHADO NETO, Diretor Presidente; MILTON ROBERTO PERSOLI,
AFONSO ANTÔNIO HENNEL e IRINEU DA SILVA FILHO, Diretores. Nada
mais havendo a tratar, o senhor Presidente do Conselho declarou encerrada 
a reunião às 19h00 (dezenove horas), da qual se lavrou a presente ata que,
lida e aprovada, é por todos assinada, determinando que dela fossem tiradas 
cópias necessárias aos fins legais. São Paulo, 04 de outubro de 2017. (a.a.)
ALBERTO BENEDITO DE LIMA JÚNIOR, Presidente; MOACYR VIEIRA 
SERÓDIO FILHO, Vice-Presidente; FLAVIO MEDRANO DE ALMADA;
ISAIAS PARANHA; JOSÉ ANTONIO BASÍLIO; JOUBERT FORTES 
FLORES FILHO; MÁRIO FIORATTI FILHO. A presente é cópia fiel da ata
transcrita no conjunto de fichas de atas de assembleias gerais. (a.a.)
ALBERTO BENEDITO DE LIMA JÚNIOR, Presidente. Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - 
Certifico o registro sob o n° 87.535/18-0, em 19.02.2018. Flávia R. Britto 
Gonçalves, Secretária Geral.

Malibu Holding S/A
CNPJ/MF 22.077.330/0001-18 - NIRE 35.300.47676-0

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 19 de Janeiro de 2018

1. Data, Horário e Local: Aos 19/01/2018, às 10:00 h, na sede da Malibu
Holding S/A (“Companhia”), localizada na Rua Joaquim Floriano, nº 466,
conjunto 904, sala 3, SP/SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a
publicação do Edital de Convocação, conforme disposto no artigo 18º, §3º 
do Estatuto Social, em decorrência de estar presente a totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Composição
da Mesa: Nelson Nogueira Pinheiro - Presidente e Flavio N. Fernandes -
Secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) destituição e eleição de
membros da diretoria da Companhia; e, (ii) ratificação/consolidação da
composição diretoria. 5. Deliberações: Instalada a Reunião, após a 
análise e discussão das matérias objeto da ordem do dia, os membros do
Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade 
de votos e sem quaisquer restrições: (i) Aprovar a destituição do
Sr. Christian Wilhelm Hirtzbruch, alemão, casado, administrador,
portador da CI RNE nº W204082-F com validade até 08/04/2024 
(CGPI/DIREX/DPF) e inscrito no CPF/MF sob nº 195.797.828-73, desde
19/01/2018 ao cargo de Diretor Financeiro. A Companhia ratifica todos os
atos já praticados por tal diretor até a presente data e aproveita para
prestar agradecimentos pelos trabalhos realizados. (ii) Eleição de membro
para Diretoria da Companhia, para o cargo de Diretor Financeiro, 
com mandato de 2 anos a contar da presente data: (a) Frederico
Fava Simionato, brasileiro, casado, engenheiro, portador da CI 
RG nº 23.396.288-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 289.462.418-29, 
com endereço comercial na sede da Companhia. O Diretor ora eleito aceita
a nomeação e declara, para todos os fins legais, que não está impedido 
por lei especial, nem condenado à pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a
propriedade. (iii) Em virtude da destituição e eleição acima, fica ratificada 
a atual diretoria da Companhia composta pelos seguintes membros: 
(a) Flavio Nelson Fernandes, brasileiro, engenheiro, portador da CI RG 
nº 16.733.439-6 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob nº 132.427.168-09,
que mantem o cargo de Diretor Presidente Executivo até 10/05/2019;
(b) Frederico Fava Simionato, brasileiro, casado, engenheiro, portador 
da CI RG nº 23.396.288-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob
nº 289.462.418-29, que mantem o cargo de Diretor Financeiro até
19/01/2020; (c) Gilberto de Castro Mendonça Lima, brasileiro, casado, 
engenheiro agrônomo, portador da CI RG nº 890.600.200.080-6
(SSP/CE), inscrito no CPF/MF sob nº 440.544.593-15, que mantem o 
cargo de Diretor Agrícola até 10/05/2019; todos os diretores possuem
endereço comercial na sede da Companhia. (iv) O cargo de Diretor de
Operações permanecerá vago, cujas atribuições e atos ficarão sob 
responsabilidade do Diretor Presidente. 6. Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo 
necessário à lavratura da presente ata, em forma de sumário, que, lida, 
conferida, e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Nelson 
Nogueira Pinheiro - Presidente e Flavio N. Fernandes - Secretário. 
Conselheiros Presentes: Eduardo Rosa Pinheiro, Felipe Nogueira Pinheiro 
de Andrade, José Antonio da Rosa Neto, Nelson Nogueira Pinheiro e 
Tomaz Grisanti de Moura. Confere com a original, lavrada em livro
próprio. São Paulo/SP, 19/01/2018. Mesa: Nelson Nogueira Pinheiro -
Presidente; Flavio N. Fernandes - Secretário. JUCESP nº 88.866/18-0 em
21/02/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Companhia Brasileira 
de Gestão de Serviços

CNPJ nº 02.533.940/0001-71
Edital de Convocação

A Companhia Brasileira de Gestão de Serviços (“Companhia”), pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.533.940/0001-71, 
com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda To-
cantins, 822, Alphaville Industrial, CEP: 06455-020, convoca as Acionistas
para a Assembleia-Geral a ser realizada na sede da Companhia no dia
07/03/2018, destinada a deliberar sobre: (a) no âmbito da AGO às 09h: 
(i) as contas dos administradores, o Balanço Patrimonial, as Demonstra-
ções Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 
31/12/2017 e o Parecer dos Auditores Independentes; (ii) a Proposta de 
Destinação do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31/12/2017;
(iii) a eleição e/ou a reeleição dos Membros do Conselho de Administra-
ção e o montante global anual da remuneração dos administradores; e 
(iv) a eleição e/ou a reeleição dos Membros do Conselho Fiscal e a re-
muneração destes. (b) no âmbito da AGE às 09h30: (i) o aumento do 
capital social da Companhia em mais R$ 8.269.878,00, com a emissão
de 8.269.878,00 novas ações ordinárias e sem valor nominal, pelo preço 
de emissão de R$ 1,00 cada uma, em tudo idênticas às atualmente exis-
tentes, a serem subscritas mediante a capitalização dos créditos detidos 
pelas Acionistas contra a Companhia decorrentes dos dividendos obrigató-
rios declarados na AGO e ainda não pagos ou em dinheiro; (ii) a proposta 
de (a) capitalização ou (b) distribuição seguida de aumento de capital a 
ser subscrito com créditos de dividendos a pagar ou dinheiro, de lucros 
acumulados no montante de R$ 24.809.634,00, sem emissão de novas
ações, mediante a capitalização dos créditos detidos pelas Acionistas con-
tra a Companhia decorrentes do saldo do lucro líquido declarado na AGO 
e ainda não pago ou em dinheiro, conforme o balanço patrimonial da Com-
panhia levantado em 31/12/2017, nos termos das seguintes alternativas: 
(1) em sendo aprovada a capitalização dos referidos lucros, o capital social
da Companhia será aumentado em mais R$ 24.809.634,00, sem a emis-
são de novas ações; ou (2) em sendo aprovada a distribuição dos referidos 
lucros, é proposto o aumento do capital social da Companhia em mais
R$ 24.809.634,00, com a emissão de 13.646.663 novas ações ordinárias, 
pelo preço de emissão de R$ 1,8180 cada, em tudo idênticas às atualmen-
te existentes, a serem subscritas mediante a capitalização dos créditos 
detidos pelas acionistas contra a Companhia decorrentes dos dividendos
declarados na AGO e ainda não pagos ou em dinheiro. (iii) a alteração do
Artigo 5 do Estatuto Social da Companhia para refletir os aumentos do 
capital social indicados nos itens (i) e (ii) acima. Nos termos da lei, todas
as Acionistas terão preferência para a subscrição dos aumentos de capital 
na proporção de suas atuais participações no prazo que vier a ser fixado
pela AGE, observado o prazo legal mínimo de 30 dias. As Acionistas que
o desejarem poderão, no ato da subscrição das novas ações, subscrever
sobras. Em havendo sobras, as Acionistas que as tenham subscrito terão
o prazo de 10 dias, contado do fim do prazo determinado pela AGE para
a subscrição das ações objeto do aumento de capital, se aprovado, para
subscrever as ações não originalmente subscritas na proporção de suas
participações no capital social da Companhia, consideradas apenas as
Acionistas que tiverem subscrito as sobras. Nos termos do artigo 135 da 
Lei nº 6.404/76, a AGO/E instalar-se-á, em primeira convocação, com a 
presença de Acionistas que representem, no mínimo, 2/3 do capital com 
direito a voto e, em segunda convocação, com qualquer número.

Rocha & Rocha Ltda., CNPJ: 01.042.812/0001-62, sito à Rua Dr. José 
Rodrigues de Almeida, 215, Pauliceia, Piracicaba, declara o encerra-
mento de suas atividades em 05/02/2018, conforme distrato.

NEC LATIN AMERICA S.A.
CNPJ/MF 49.074.412/0001-65 - NIRE 35.300.091.604

 AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, São Pau-
lo/SP, Avenida Angélica, 2197, 7º ao 11º andares, os documentos a que se
refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício social encerrado
em 31/12/2017.  SP, 26/02/2018 . A Administração.  (27.28/02 e 01/03/2018)

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.B. PROF. DIWALDO 
FONTOURA DE OLIVEIRA situada à Avenida Nossa Senhora das Gra-
ças, 1793, Itatiba/SP, CNPJ 58.377.391/0001-48, comunica a cessação 
da associação.
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