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Omint Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 20.646.890/0001-10

Relatório da Administração
A Omint Seguros deu início às suas operações em 2015, com o objetivo 
replicar no mercado de seguro de pessoas o modelo de excelência cons-
truído pelo Grupo Omint no segmento de saúde suplementar. A atuação 
da nova companhia teve como foco inicial o desenvolvimento e comercia-
lização de seguros de vida em grupo e seguro viagem, ampliando a oferta 
de produtos diferenciados para empresas e pessoas.
Os produtos da Omint apresentam taxas competitivas, processos de 
implantação rápidos e eficientes e alta flexibilidade para customizações. 
Com opções de coberturas que vão das clássicas às mais sofisticadas, 
oferta inovadora de novas faixas de capital segurado e democratizando a 
oferta de seguro de vida e seguro viagem, a Omint já se posiciona como 
uma alternativa relevante para o desenho de pacotes estratégicos de bene-
fícios para áreas de recursos humanos de empresas que têm como objetivo 
a atração e retenção de talentos, e também para pessoas físicas.
A Seguradora lançou em maio de 2017 o seguro de vida individual, um 
produto exclusivo para pessoa física. O lançamento do seguro de vida 
individual, que se soma a outros produtos da Seguradora desenhados sob 
medida para cuidar das pessoas, reafirma o compromisso com a qualidade 
na entrega e excelência no atendimento
Todas as iniciativas foram acompanhadas de investimentos em treinamento 
e constante aperfeiçoamento dos procedimentos para efetivação dos negó-
cios, com grande ênfase em modernização e digitalização de processos. 
Também foram direcionados recursos para a promoção da marca em dife-
rentes plataformas. Este conjunto de iniciativas fortaleceu e preparou a 
Seguradora para a expansão de negócios em 2017 e nos anos seguintes.
Resultado do Exercicio de 2017 e Perspectivas
A estratégia da Omint Seguros segue focada na oferta de produtos e ser-
viços de alta qualidade e na captura de sinergias para ampliar sua partici-
pação de mercado.
A Omint Seguros encerrou o ano de 2017 com Prêmios Emitidos da ordem 

de R$ 41,144 milhões. A carteira de seguro de vida em grupo movimentou 
R$ 1,973 mil em prêmios em 2017, resultado 323,39% superior em relação 
aos R$ 466 mil registrados no mesmo período do ano anterior. O seguro 
viagem coletivo registrou R$ 4,962 milhões em prêmios, saldo de 71,64% 
superior em relação aos R$ 2,891 milhões de 2016. O seguro viagem indi-
vidual somou R$ 13,218 milhões em prêmios, crescimento de 23,54% na 
comparação com os R$ 10,699 milhões de 2016 e R$ 20.991 milhões refe-
rente a participação da Seguradora Lider – Consórcio DPVAT.
O país passou por um período recente de queda de juros, recuo da inflação 
e recuperação do PIB, confirmando a percepção de que a atividade econô-
mica inicia uma incipiente melhora. A taxa de desemprego deve iniciar uma 
recuperação lenta, mas constante durante 2018. Tal combinação tende a 
refletir positivamente sobre o mercado segurador.
Projeções da CNSeg (Confederação Nacional das Empresas de Seguros 
Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização) 
apontam crescimento de 9,8% para o mercado segurador, sendo que o 
mercado de Seguros de Pessoas estima crescimento de 7,4%. Maior comu-
nicação e educação em seguros; ampliação do acesso à população; fortale-
cimento dos canais de distribuição; políticas governamentais contracíclicas; 
e previsibilidade regulatória balizam a estimativas feitas pela instituição.
Destinação dos Lucros
Conforme estatuto, o lucro líquido do exercício, apurado na forma da lei, 
terá a seguinte destinação: (a) 5%(cinco por cento) para a constituição da 
Reserva Legal, até que esta atinja o montante igual a 20% (vinte por cento) 
do capital social da Companhia; (b) 1% (um por cento) do lucro liquido aufe-
rido no exercício, ajustado conforme previsto no Artigo 202 da Lei 6.404/76, 
para pagamento do dividendo mínimo obrigatório das acionistas; e (c) o 
saldo remanescente terá a destinação que lhe for atribuída pela Assembleia 
Geral.
Recursos Humanos

A área de Recursos Humanos teve foco no tema estratégico de “Moderniza-
ção”, com programas voltados ao apoio da estratégia, entrega, excelência 
operacional, melhora na gestão de custos e criação de atrativos para os 
novos segurados.
Para isso foram realizados neste primeiro semestre:
•  Pesquisa de Engajamento interna Korn Ferry – Hay Group, com o atingi-

mento de 76% de favorabilidade geral;
•  Programas internos e externos para liderança, analistas e consultores e 

áreas operacionais, com uma média de 40 horas de capacitação por cola-
borador e 84% de participação;

•  437 Ações de Comunicação Interna através da nossa Rede Social (Yam-
mer), e-mail marketing, Intranet, 6 edições da Revista +Omint e TVs Cor-
porativas.

•  69 Ações do Programa de Qualidade de Vida, com participações nas fren-
tes de Saúde, Lazer e Cultura e Responsabilidade Sócio Ambiental.

•  Acompanhamento da produtividade de nossos colaboradores com admi-
nistração da rotatividade

As ações de Recursos Humanos são desenvolvidas para todas as empre-
sas do Grupo Omint, incluindo a Omint Seguros.
Responsabilidade Social
As ações de Responsabilidade Socioambiental fazem parte do programa 
“Bom Dia”, tendo como finalidade facilitar e manter um bom ambiente de 
trabalho. No primeiro e segundo semestre de 2017, tivemos 9 ações tra-
balhadas em relação as nossas competências. Entre elas, destacaram-se 
as promovidas junto ao Centro Assistencial Cruz de Malta, que conta com 
patrocínio institucional do Grupo Omint, voltadas ao voluntariado, inclusão 
social, saúde bucal e promoção de datas comemorativas como pascoa, 
junto à comunidade carente da região do Jabaquara.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2018.
A Administração

Balanço patrimonial 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)
Ativo Notas 2017 2016
Circulante 88.380 86.071
Disponível 50 15
Caixa e bancos 5 50 15

Equivalente de caixa 5 308 18.111
Aplicações financeiras 6 83.040 63.214

Créditos das operações com seguros e 
resseguros 2.175 1.955
Prêmios a receber 7 2.175 1.955

Outros créditos operacionais 8 558 811
Ativos de resseguro e retrocessão 9 447 219

Títulos e créditos a receber 10 366 281
Créditos tributários e previdenciários 301 274
Outros créditos 65 7

Custos de aquisição diferidos 11 1.436 1.465
Seguros 1.436 1.465

Ativo não circulante 816 237
Realizável a longo prazo 816 237
Aplicações financeiras 6 509 –
Outros valores e bens – DPVAT 302 237
Custo de aquisiçao diferido 11 5 –

Total do ativo 89.196 86.308

Passivo Notas 2017 /2016
Circulante 71.362 63.508
Contas a pagar 391 430
Obrigações a pagar 12 77 182
Impostos e encargos sociais a recolher 13 103 94
Encargos trabalhistas 14 107 79
Empréstimos e financiamentos 2 2
Impostos e contribuições 15 102 73

Débitos de operações com seguros e resse-
guros 16 1.525 1.178
Prêmios a restituir 63 64
Operações com resseguradoras 435 133
Corretores de seguros e resseguros 134 57
Outros débitos operacionais 893 924

Depósitos de terceiros 17 18 1
Provisões técnicas – seguros 18 69.428 61.899
Danos 59.665 56.951
Pessoas 9.763 4.948

Passivo não circulante 311 237
Contas a pagar 302 237
Obrigações a pagar 12 302 237

Provisões técnicas – seguros 18 9 –
Pessoas 9 –

Patrimônio Líquido 17.523 22.563
Capital social 19a 23.000 23.000
Ajuste de Avaliação Patrimonial 2 –
Prejuízos acumulados (5.479) (437)

Total do passivo 89.196 86.308

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado Exercícios fi ndos 
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais, exceto o 

lucro líquido/(prejuízo) por lote de mil ações)
Notas 2017 2016

Prêmios emitidos 41.144 46.122
(+/-) Variação das provisões técnicas de 
prêmios (586) (2.931)

(=) Prêmios ganhos 20a 40.558 43.191
(-) Sinistros ocorridos 20b (30.767) (32.530)
(-) Custos de aquisição 20c (7.375) (4.563)
(+) Outras receitas e despesas operacionais 20d (357) (611)
(+) Resultado com resseguro 20e (538) 110
(+) Receita com resseguro 321 509
(-) Despesa com resseguro (859) (399)
(-) Despesas administrativas 20f (8.253) (10.090)
(-) Despesas com tributos 20g (1.178) (1.573)
(+) Resultado financeiro 20h 2.878 3.585
(=) Resultado operacional (5.032) (2.481)
(=) Resultado antes dos impostos e participações (5.032) (2.481)
(-) Participação sobre o lucro (10) –
(=) (Prejuízo)/Lucro líquido do semestre (5.042) (2.481)
(/) Quantidade de ações 23.000 23.000
(=) (Prejuízo)/Lucro líquido por lote de mil ações (R$) (219,22) (107,87)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 – (Em milhares de reais)

Capital 
social

Reservas de lucros
Ajustes 

com TVM
Lucros/(Prejuízos) 

acumulados Total
Reserva 

Legal
Reserva de

retenção de Lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2015 23.000 85 1.959 – – 25.044
Prejuízo líquido do exercício – – – – (2.481) (2.481)
Proposta para distribuição do resultado: 
Reserva legal – (85) – – 85 –
Reserva de retenção de lucros – – (1.959) – 1.959 –
Saldos em 31 de dezembro de 2016 23.000 – – – (437) 22.563
Ajustes com TVM – – – 2 – 2
Prejuízo líquido do exercício – – – – (5.042) (5.042)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 23.000 – – 2 (5.479) 17.523

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado Abrangente
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de reais)
2017 2016

(Prejuízo)/Lucro líquido e Resultado abrangente 
do exercício (5.042) (2.481)

Ajustes valor justo em títulos e valores mobiliários 2 –
Total dos resultados abrangentes (5.040) (2.481)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do fl uxo de caixa – Método direto
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de reais)
2017 2016

Atividades Operacionais
Recebimento de prêmios de seguro
Recebimento prêmio seguros 20.335 12.282
Recebimentos DPVAT 1.586 1.588
Outros Recebimentos operacionais 600 –
Recuperações de sinistros 161 227
Pagamentos de sinistros e comissões (16.443) (7.849)
Pagamentos de despesas com operações 
de seguros e resseguros (626) (50)

Pagamento de despesas e obrigações (6.311) (8.003)
Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações (698) (1.805)
Impostos e contribuições pagos (1.982) (2.277)
Investimentos financeiros:
Aplicações (7.581) (5.763)
Resgates 10.263 –
Rendimento financeiro 3 2.956
Transferência saldo equivalente de caixa (17.773) –

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades 
Operacionais (17.768) (6.889)

Aumento/(Redução) Líquido(a) de Caixa 
e Equivalentes de Caixa (17.768) (6.889)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 18.126 25.015
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período 358 18.126

Conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa 
líquido das atividades operacionais
Atividades operacionais
Lucro líquido/(Prejuízo) do semestre (5.042) (2.481)
Ajustes para:
Perda (Reversão de perdas) por redução ao valor 
recuperável dos ativos 7 –

Variação nas contas patrimoniais:
Ativos financeiros (20.335) (63.110)
Créditos das operações de seguros e resseguros (225) (1.936)
Outros créditos operacionais 253 (811)
Ativos de Resseguro (228) (156)
Créditos fiscais e previdenciários (27) (188)
Custo de Aquisição Diferidos 24 (1.465)
Outros Ativos (123) (237)
Obrigações a pagar (40) 165
Impostos e contribuições 66 146
Outras contas a pagar – 2
Débitos de operações com seguros e resseguros 347 1.167
Depósitos de terceiros 17 (18)
Provisões técnicas – seguros e resseguros 7.538 61.796
Outros passivos – 237

Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações (17.768) (6.889)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas explicativas às demonstrações fi nanceiras 31 de dezembro de 2017 (Em milhares de reais)
1. Contexto operacional – A Omint Seguros S.A. é uma Seguradora por 
ações de capital fechado autorizada a operar pela portaria SUSEP nº 6.244. 
Tem por objeto social a exploração de seguros de pessoas em todo o terri-
tório nacional. O endereço da sede da Seguradora é Rua Franz Schubert, 
33, 3º andar, sala 3C, Jardim Paulistano, no município de São Paulo-SP. 
A Seguradora é integrante do Grupo Omint. Sua controladora direta é VL 
Participações Ltda. com 99,99% de participação e Premium Assistance 
Serviços de Assistência Ltda. com 0,01% de participação e o controla-
dor em última instância é Villa Larroudet y Compania S.A., sediadas no 
Brasil e na Argentina, respectivamente. 2. Elaboração e apresentação 
das demonstrações financeiras – a) Declaração de conformidade: As 
demonstrações financeiras foram elaboradas conforme os dispositivos da 
Circular SUSEP nº 517, de 30 de julho de 2015 e alterações posteriores, e 
os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e normas do Conse-
lho Nacional de Seguros Privados (CNSP), doravante denominadas “prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a 
funcionar pela SUSEP”. Essas demonstrações financeiras foram aprova-
das pela Diretoria em 26 de fevereiro de 2018. b) Comparabilidade: As 
demonstrações financeiras estão sendo apresentadas com informações 
comparativas de períodos anteriores, conforme disposições do CPC nº 26 
(R1) – Apresentação das demonstrações financeiras emitidos pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis e da Circular SUSEP nº 517, de 30 de julho 
de 2015 e alterações posteriores. c) Continuidade: As referidas demons-
trações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade 
operacional dos negócios. d) Base de mensuração: As demonstrações 
financeiras foram elaboradas de acordo com o custo histórico, com exceção 
dos seguintes itens materiais no balanço patrimonial: • Ativos financeiros 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado; • Ativos financeiros 
disponíveis para venda mensurados pelo valor justo; • Ativos financeiros 
mantidos até o vencimento; e • Provisões técnicas, mensuradas de acordo 
com as determinações da SUSEP e CNSP. e) Moeda funcional e de apre-
sentação: As demonstrações financeiras estão apresentadas em Real, que 
é a moeda funcional e de apresentação da Seguradora. Exceto quando 
indicado, as informações estão expressas em milhares de reais (R$(000)) 
e arredondadas para o milhar mais próximo. f) Utilização de estimativas e 
julgamento: A preparação das demonstrações financeiras de acordo com 
as normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimati-
vas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores 
reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais 
podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas 
de uma maneira contínua. Revisões com relação às estimativas contábeis 
são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em 
quaisquer exercícios futuros afetados. As notas explicativas listadas abaixo 
incluem: (i) informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas 
contábeis adotadas que tem efeitos significativos sobre os valores reco-
nhecidos nas demonstrações financeiras; (ii) informações sobre incerte-
zas, sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de 
resultar em um ajuste dentro do próximo período financeiro: • Notas 3b) 
e 6 – Aplicações financeiras • Notas 3d) e 21 – Imposto de renda e con-
tribuição social • Notas 3e), 11 e 18 – Provisões técnicas g) Segregação 
entre circulante e não circulante: A Seguradora efetuou a segregação de 
itens patrimoniais em circulante quando atendem às seguintes premissas: • 
 Espera-se que seja realizado ou liquidado, ou pretende-se que seja vendido 
ou consumido no decurso normal do ciclo operacional (12 meses) da Segu-
radora; e • Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado.
h) Normas, alterações e interpretações de normas existentes que 
ainda não estão em vigor e não foram adotadas antecipadamente pela 

Seguradora: Em julho de 2014, o IASB emitiu a versão final da IFRS 9 – 
Instrumentos Financeiros, que reflete todas as fases do projeto de instru-
mentos financeiros e substitui a IAS 39 – Instrumentos Financeiros: Reco-
nhecimento e Mensuração e todas as versões anteriores da IFRS 9. A 
norma introduz novas exigências sobre classificação e mensuração, perda 
por redução ao valor recuperável e contabilização de hedge. A IFRS 9 está 
em vigência para períodos anuais iniciados em 1º de janeiro de 2018 ou 
após essa data, não sendo permitida a aplicação antecipada. É exigida apli-
cação retrospectiva, não sendo obrigatória, no entanto, a apresentação de 
informações comparativas. A adoção da IFRS 9 terá efeito sobre a classifi-
cação e mensuração dos ativos financeiros da Seguradora, não causando, 
no entanto, nenhum impacto relevante sobre os valores atualmente regis-
trados. Em maio de 2014, o IASB emitiu o novo pronunciamento de reco-
nhecimento de receita – IFRS 15 “Revenue from contracts with customers”. 
O CPC convergiu para esse novo pronunciamento e emitiu o CPC 47 – 
Receita de contratos com clientes, que tem adoção mandatória para os 
exercícios iniciados em ou a partir de 1º de janeiro de 2018, com requeri-
mentos de comparabilidade específicos (“full ou modified retrospective 
approach”). O novo pronunciamento cria uma única norma para reconheci-
mento de receita aplicável a todas as Companhias em todos os segmentos. 
A criação de uma única norma representa uma mudança significativa da 
prática atual, que contém diversas literaturas específicas para indústrias e 
transações. O novo pronunciamento estabelece critérios para o reconheci-
mento de receitas com clientes, não sendo aplicável aos contratos de segu-
ros e às receitas de operações de crédito (instrumentos financeiros), que 
são as principais receitas da Omint Seguros, portanto, a Seguradora não 
terá impactos relevantes com a adoção da norma. O IFRS 17 “Contratos de 
Seguros” (emitido em maio de 2017) estabelece princípios para reconheci-
mento, mensuração e apresentação e divulgação de contratos de seguros 
emitidos. Também requer princípios similares a serem aplicados aos contra-
tos de resseguro detidos e contratos de investimento com características de 
participação discricionária emitidos. O objetivo é garantir que as entidades 
forneçam informações relevantes de forma a que fielmente represente 
esses contratos. O IFRS 17 é aplicável a partir de 1º Janeiro de 2021, sendo 
permitida a aplicação antecipada. A Seguradora pretende adotar as normas 
aplicáveis quando as mesmas entrarem em vigor. Não existem outras nor-
mas e interpretações emitidas e ainda não adotadas que possam, na opi-
nião da Administração, ter impacto relevante no patrimônio líquido ou no 
resultado da Seguradora. 3. Principais políticas contábeis: As políticas 
contábeis discriminadas abaixo foram aplicadas em todos os períodos nas 
demonstrações financeiras. a) Caixa e equivalente de caixa: Representam 
numerário disponível em caixa, em contas bancárias e aplicações financei-
ras resgatáveis no prazo de noventa dias, com risco insignificante de 
mudança de seu valor justo e que não estejam vinculados como garantia 
das provisões técnicas. Os valores são utilizados pela Companhia para 
gerenciamento de seus compromissos a curto prazo. b) Aplicações finan-
ceiras e instrumentos financeiros: A Seguradora classifica seus ativos 
financeiros em uma das seguintes categorias: valor justo por meio do resul-
tado, mantidos até o vencimento e disponíveis para venda. A classificação 
dentre as categorias é definida pela Administração no momento inicial e 
depende da estratégia pela qual o ativo foi adquirido. As aplicações em 
quotas de fundos de investimento, foram classificadas como valor justo por 
meio do resultado. i. Ativos financeiros designados a valor justo por 
meio do resultado: Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por 
meio do resultado se a Seguradora gerencia tais investimentos e toma deci-
sões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com 
a gestão de riscos e estratégia de investimentos alinhados ao gerencia-
mento dos passivos oriundos das operações de seguros. Os ganhos e per-

das decorrentes de variações do valor justo são registrados imediatamente 
no resultado do período. ii. Ativos financeiros mantidos até o venci-
mento: Caso a Administração tenha intenção e a capacidade de manter 
títulos até o vencimento, então tais ativos financeiros são classificados 
como mantidos até o vencimento. Os investimentos mantidos até o venci-
mento são registrados pelo custo amortizado deduzidos de qualquer perda 
por redução ao valor recuperável, acrescidos dos rendimentos auferidos, os 
quais impactam o resultado. iii. Ativos financeiros disponíveis para 
venda: Compreende os ativos financeiros não classificados em nenhuma 
das categorias anteriores. Após o reconhecimento inicial, eles são medidos 
pelo valor justo e as mudanças, que não sejam por perdas ao valor recupe-
rável são reconhecidas em outros resultados abrangentes e apresentadas 
dentro do patrimônio líquido (líquido dos efeitos tributários). Quando um 
investimento é baixado, o resultado acumulado em outros resultados abran-
gentes é transferido para o resultado. iv. Determinação do valor justo: 
Valor justo dos ativos financeiros é o montante pelo qual um ativo pode ser 
trocado, ou um passivo liquidado, entre partes conhecidas e empenhadas 
na realização de uma transação justa de mercado na data de balanço. O 
valor justo das aplicações em fundos de investimento foi registrado com 
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… continuação das Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras – Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 (Em milhares de Reais)

base nos valores das quotas divulgadas pelas instituições financeiras admi-
nistradoras desses fundos. c) Ativos e passivos de resseguros: Os ativos 
e passivos decorrentes dos contratos de resseguros são apresentados de 
forma separada, segregando os direitos e obrigações entre as partes, uma 
vez que a existência dos referidos contratos não exime a Seguradora de 
honrar suas obrigações perante os segurados. Os ativos de resseguro com-
preendem: (i) os prêmios de resseguros diferidos das apólices emitidas e 
não emitidas, conforme os contratos firmados para cessão de riscos, cujo 
período de cobertura dos riscos ainda não expirou. O montante de prêmios 
é reconhecido inicialmente pelo valor contratual e ajustado conforme o pe-
ríodo de exposição do risco que foi contratado; (ii) as parcelas correspon-
dentes das indenizações pagas aos segurados ou pendentes de liquidação, 
que são recuperadas junto aos resseguradores e (iii) as comissões sobre 
os repasses de prêmios conforme os contratos firmados de cessão de ris-
cos. d) Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda é 
calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido de 10% 
sobre a parcela do lucro tributável anual excedente a R$ 240 (R$ 120 no 
semestre) e a contribuição social sobre o lucro líquido foi calculada à alí-
quota de 20% sobre o lucro tributável. A alíquota da contribuição social foi 
elevada de 15% para 20% para o período-base compreendido entre 1 de 
setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, nos termos da Lei nº 
13.169/2015 (resultado da conversão em Lei da Medida Provisória (MP) 
675/2015). A despesa com imposto de renda e contribuição social compre-
ende os impostos correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto 
diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados 
a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido. O imposto corrente 
é o imposto a pagar sobre o lucro tributável calculado com base nas alíquo-
tas vigentes na data de balanço. O imposto diferido é reconhecido com 
relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e 
passivos para fins de recolhimento (impostos correntes). Um ativo de 
imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas 
fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas 
quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estejam disponí-
veis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contri-
buição social diferido são revisados a cada data de balanço e serão reduzi-
dos na medida em que sua realização não seja provável. e) Provisões 
técnicas: Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG): As provisões técni-
cas são calculadas e constituídas em conformidade com as determinações 
da Circular Susep nº 517/15 e alterações posteriores, da Resolução CNSP 
nº 321/15 e alterações posteriores, e com base em critérios, parâmetros e 
fórmulas documentados em Notas Técnicas Atuariais (NTA), descritos a 
seguir. A provisão de prêmios não ganhos corresponde ao montante de 
prêmio referente ao período de risco a decorrer para os riscos assumidos e 
emitidos na data-base de cálculo. Para o cálculo da PPNG a Seguradora 
segue a definição da Circular SUSEP nº 517/15 e alterações posteriores. O 
cálculo considera o início e o fim de vigência do risco e a data-base do 
cálculo, sendo realizado de forma pro rata die. A relação entre o período de 
risco a decorrer e o período de vigência total do risco é aplicada ao prêmio 
comercial, em moeda nacional, incluindo as operações de cosseguro 
aceito, bruto das operações de resseguro e líquido das operações de cos-
seguro cedido e da parcela do prêmio definida como receita destinada à 
recuperação dos custos iniciais de contratação. Provisão de Prêmios Não 
Ganhos Relativa aos Riscos Vigentes e Não Emitidos (PPNG-RVNE). A 
Provisão de Prêmios Não Ganhos Relativa aos Riscos Vigentes e Não Emi-
tidos (PPNG-RVNE), corresponde à estimativa do montante de prêmio refe-
rente ao período de risco a decorrer para os riscos assumidos e não emiti-
dos na data-base de cálculo. A referida provisão é calculada através dos 
percentuais estabelecidos na Circular SUSEP nº 517/15 e alterações pos-
teriores. Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL): A Provisão de Sinistros 
a Liquidar é constituída para a cobertura dos valores esperados de sinistros 
avisados até a data-base de cálculo, incluindo as operações de cosseguro 
aceito, brutos das operações de resseguro e líquidos das operações de 
cosseguro cedido, conforme Circular SUSEP nº 517/15 e alterações poste-
riores. Custo de Aquisição Diferidos: Compreendem as despesas de cor-
retagem diretamente relacionadas ao valor do prêmio comercial e diferidas 
de acordo com a vigência de cada risco. Provisão de Sinistros Ocorridos, 
Mas Não Avisados (IBNR): A Provisão de IBNR deverá ser constituída 
para a cobertura dos valores esperados a liquidar relativos a sinistros ocor-
ridos e não avisados até a data-base de cálculo, incluindo as operações de 
cosseguro aceito, brutos das operações de resseguro e líquidos das opera-
ções de cosseguro cedido. Calculada através de metodologia própria des-
crita em Nota Técnica Atuarial, baseada na sinistralidade esperada e no 
comportamento histórico de sinistros avisados por ramo e por produto. Pro-
visão de Despesas Relacionadas (PDR): A Provisão de Despesas Rela-
cionadas (PDR) deve ser constituída mensalmente com o objetivo de cobrir 
as despesas relacionados ao pagamento de sinistros ou benefícios, con-
forme Circular SUSEP nº 517/2015 e alterações posteriores. Calculada 
através de metodologia própria e descrita em Nota Técnica Atuarial. f) Teste 
de adequação dos passivos (TAP): Conforme requerido pela Circular 
SUSEP nº 517/15 e alterações posteriores, a Seguradora elaborou o teste 
de adequação de passivos para todos os contratos que atendem à definição 
de um contrato de seguro segundo o CPC 11, vigentes na data base do 
teste. O teste considerou como valor líquido contábil (net carrying amount) 
os passivos de contratos de seguro brutos de resseguro, deduzidos do 
custo de aquisição diferido (CAD) e de outros ativos intangíveis. Os contra-
tos foram agrupados pelos ramos conforme estabelecido pela Circular 
SUSEP nº 535/2016 e alterações posteriores. Caso seja identificada qual-
quer insuficiência no teste, a Seguradora deverá registrar a provisão com-
plementar de prêmios. Para esse teste foi adotada uma metodologia con-
templando a melhor estimativa de todos os fluxos de caixa futuros relacio-
nados aos riscos vigentes na data base do teste, com valores brutos de 
resseguro, trazidos a valor presente com base na estrutura a termo de taxas 
de juros (ETTJ), através dos índices atualizados até a data base do cálculo 
para as opções Pré-Fixada ou IPCA, conforme determinações constantes 
na Circular SUSEP nº 517/15 e alterações posteriores. O resultado do TAP 
foi apurado pela diferença entre a soma do valor das estimativas correntes 
dos fluxos de caixa dos sinistros a ocorrer relativos às apólices vigentes na 
data-base, acrescidos das estimativas das respectivas despesas e recupe-
rações, e a soma do saldo contábil das provisões técnicas na mesma data-
-base, deduzida dos custos de aquisição diferidos e dos ativos intangíveis 
diretamente relacionados às provisões técnicas, excluindo-se as operações 
com seguro DPVAT. A média da sinistralidade aplicada nos fluxos do Teste 
de Adequação de Passivos foram: • Seguro de Pessoas Individual – 28,47% 
• Seguros de Viagem Individual – 32,39% • Seguro de Pessoas Coletivo – 
48,59% • Seguros de Viagem Coletivo – 118,37%. Os contratos foram agru-
pados por grupo e ramo estabelecidos na Circular SUSEP nº 535/2016 e 
alterações posteriores, conforme segue: Seguro de Pessoas Individual – 
1329 (Seguro Funeral), 1381 (Acidentes Pessoais), 1384 (Doenças Graves 
ou Doenças Terminais) e 1391 (Vida). Seguro de Pessoas Coletivo – 0929 
(Seguros Funeral), 0982 (Acidentes Pessoais), 0984 (Doenças graves ou 
doença terminal), 0990 (Eventos aleatórios) e 0993 (Vida). O valor presente 
esperado do fluxo de caixa relativo a sinistros ocorridos foi comparado as 
provisões técnicas de sinistros ocorridos PSL, PDR e IBNR. O teste de 
adequação dos passivos realizado para a data base de 31 de dezembro de 
2017 apresentou insuficiência de R$ 417 que foram constituídos em Provi-
são Complementar de Cobertura (PCC). g) Classificação dos contratos 
de seguro: Um contrato em que a Seguradora aceita um risco de seguro 
significativo do segurado, aceitando compensá-lo no caso de um aconteci-
mento futuro, incerto, específico e adverso ao segurado é classificado como 
um contrato de seguro. Os contratos de resseguro também são tratados sob 
a ótica de contratos de seguros por transferirem risco de seguro significa-
tivo. As operações de seguros do ramo DPVAT são contabilizados com base 
nas informações recebidas da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 
DPVAT S.A. h) Mensuração dos contratos de seguros: As receitas de 
prêmios e os correspondentes custos de aquisição são registrados quando 
da emissão das respectivas apólices ou pelo início de vigência do risco para 
os riscos vigentes ainda sem emissão das respectivas apólices, e apropria-
dos, em bases lineares, no decorrer do prazo de vigência das apólices, por 
meio de constituição e reversão da provisão de prêmios não ganhos e dos 
custos de aquisição diferidos. As operações de resseguros são contabiliza-
das com base nos contratos firmados com as resseguradoras. As despesas 
e receitas oriundas desses contratos são reconhecidas simultaneamente 
aos prêmios de seguros correspondentes. O diferimento dos prêmios de 
resseguros cedidos é realizado de forma consistente com o respectivo prê-
mio de seguro. Os ativos e passivos financeiros decorrentes desses contra-
tos são baixados com base (i) nas prestações de contas emitidas pelos 
resseguradores por meio dos movimentos operacionais periódicos sujeitos 
à análise da Seguradora e (ii) nas prestações de contas preparadas pela 

Seguradora e que estão sujeitas à análise pelos demais resseguradores. i. 
Operações com o Convênio DPVAT: A receita de prêmios de DPVAT e as 
respectivas provisões técnicas são contabilizadas brutas, com base nos 
relatórios recebidos da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 
S.A. (“Seguradora Líder”) na proporção do percentual de participação da 
Seguradora no Consórcio. Compete à Seguradora Líder as funções de 
recolher os prêmios, coordenar a emissão dos bilhetes, liquidar os sinistros 
e pagar as despesas de administração com os recursos dos consórcios, de 
acordo com a Resolução CNSP nº 332/15 e alterações posteriores. Con-
forme definido em instrumentos dos consórcios, 50% dos resultados men-
sais são retidos pela Seguradora Líder ao longo do período e repassados 
líquidos aos participantes do consórcio no início do exercício social 
seguinte. Os outros 50% dos resultados a distribuir são repassados líquidos 
no mês subsequente ao da apuração mensal. i) Redução ao valor recupe-
rável (ativos financeiros): a. Ativos financeiros: Um ativo tem perda no 
seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de 
perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo financeiro. A evidência 
objetiva de que 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 com processos e 
falência, recuperação judicial ou o desaparecimento de um mercado ativo 
para o título. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em conta 
redutora do ativo correspondente. Quando um evento subsequente indica 
reversão da perda de valor, a diminuição da perda de valor é revertida e 
registrada no resultado. Perdas de valor (redução ao valor recuperável) nos 
ativos financeiros disponíveis para venda são reconhecidas pela reclassifi-
cação da perda cumulativa que foi reconhecida em outros resultados abran-
gentes no patrimônio líquido para o resultado. A perda cumulativa que é 
reclassificada de outros resultados abrangentes para o resultado é a dife-
rença entre o custo de aquisição, líquido de qualquer reembolso e amorti-
zação de principal, e o valor justo atual, decrescido de qualquer redução por 
perda de valor recuperável previamente reconhecida no resultado. Todavia, 
qualquer recuperação subsequente no valor justo de um ativo financeiro 
disponível para venda para o qual tenha sido registrada perda do valor recu-
perável, é reconhecida em outros resultados abrangentes. b. Operações 
de seguros e resseguros: Os prêmios de seguros também são analisados 
quanto a sua recuperabilidade, e uma provisão para perda no valor recupe-
rável relativa aos prêmios a receber é calculada conforme à Circular SUSEP 
nº 517/2015 e alterações posteriores. j) Apuração do resultado: O resul-
tado é apurado pelo regime contábil de competência. As receitas oriundas 
dos prêmios de contratos de seguro são reconhecidas no momento da 
emissão da apólice ou quando iniciada a vigência do risco (o que ocorrer 
primeiro), pro-rata die de acordo com a cobertura do risco das respectivas 
apólices, através da constituição ou reversão da PPNG. O imposto sobre 
operações financeiras (IOF) a recolher incidente sobre os prêmios a rece-
ber é registrado no passivo da Companhia, retido e recolhido simultanea-
mente no recebimento do prêmio. Os custos de aquisição são diferidos e 
apropriados ao resultado proporcionalmente ao reconhecimento do prêmio 
ganho. 4. Gerenciamento de risco – a) Gestão de Riscos: O gerencia-
mento de riscos é essencial em todos os processos da Seguradora e tem 
como objetivo garantir a continuidade e rentabilidade do negócio. Em fun-
ção disso, e buscando atender os requisitos normativos, a Omint Seguros 
designou recursos e iniciou a implantação dos processos de Gestão de 
Risco de acordo com um plano de trabalho. O objetivo desse plano é iden-
tificar e classificar os riscos, formalizar os controles de mitigação de cada 
um deles, estabelecer um plano de testes de eficácia desses controles, 
desenvolver os relatórios de gestão e implantar uma sistemática de acom-
panhamento da evolução. Estrutura de gerenciamento de riscos: A Compa-
nhia conta com um processo de gestão de riscos, em constante aperfeiço-
amento alinhado à regulamentação vigente. A gestão busca a adequação 
do nível de risco aos objetivos estratégicos estabelecidos. O processo de 
gerenciamento de riscos conta com a participação de todas as camadas 
contempladas pelo escopo de governança corporativa que abrange desde 
a Alta Administração até as diversas áreas de negócios e produtos na iden-
tificação, tratamento e monitoramento desses riscos. A gestão dos riscos 
corporativos é sustentada por modelos estatísticos como testes de adequa-
ção de passivos, análises de sensibilidade, cálculo do “Value at Risk” (VaR), 
indicadores de suficiência de capital, dentre outras. A estes modelos, adi-
ciona-se a parcela qualitativa da gestão de riscos, com os resultados de 
avaliações de riscos, coleta de informações de perdas e análises de resul-
tados de testes e controles, tendo como objetivo a análise estratégica, o 
acompanhamento e mitigação dos riscos corporativos. Para assegurar a 
unicidade ao processo de gerenciamento de riscos, a empresa líder conta 
com o seguinte comitê: • Comitê financeiro: Constituído com o caráter 
de análise e a avaliação das questões ligadas a aspectos financeiros, 
sendo de competência deste, acompanhar o desempenho financeiro e 
propor para apreciação da Diretoria Geral, dentre outros, as políticas e os 
limites para administração dos riscos financeiros. b) Risco Legal e 
Regulatório: Risco relacionado ao não cumprimento de leis, regulamen-
tações, acordos ou padrões éticos aplicáveis, assim como o risco legal 
inerente às características dos produtos comercializados. c) Risco de 
Crédito: Risco de crédito é o risco de perda de valor de ativos financeiros 
e ativos de resseguro como consequência de uma contraparte no con-
trato não honrar a totalidade ou parte de suas obrigações contratuais 
para com a Companhia. A Administração possui políticas para garantir 
que limites ou determinadas exposições ao risco de crédito não sejam 
excedidos através do monitoramento e cumprimento da política de risco 
de crédito para os ativos financeiros individuais ou coletivos que compar-
tilham riscos similares e levando em consideração a capacidade finan-
ceira da contraparte em honrar suas obrigações e fatores dinâmicos de 
mercado. O risco de crédito pode se materializar por meio dos seguintes 
fatos: • Possibilidade de algum emissor de ativo financeiro não efetuar o 
pagamento previsto no vencimento ou as amortizações previstas para 
cada título; e A Política de Investimentos prevê a diversificação da car-
teira de investimentos (ativos financeiros), com o estabelecimento de 
limites de exposição por emissor e a exigência de rating mínimo para 
alocação, com exceções. No caso de rebaixamento do rating a Adminis-
tração avalia a manutenção da posição. O gerenciamento de risco de 
crédito referente aos instrumentos financeiros inclui o monitoramento de 
exposições ao risco de crédito de contrapartes individuais em relação às 
classificações de crédito por companhias avaliadoras de riscos, tais 
como Fitch Ratings, Standard & Poor’s e Moody’s. A Companhia efetua 
diversas análises de sensibilidade e testes de stress, como ferramentas 
de gestão de riscos financeiros. Os resultados destas análises são utili-
zados para mitigação de riscos e para o entendimento do impacto sobre 
os resultados e sobre o patrimônio líquido da Companhia em condições 
normais e em condições de stress. Esses testes levam em consideração 
cenários históricos e cenários de condições de mercado previstas para 
períodos futuros e têm seus resultados utilizados no processo de plane-
jamento e decisão e também para identificação de riscos específicos ori-
ginados nos ativos e passivos financeiros detidos pela Companhia.
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AA- BB
Sem 

Rating
Valor de
Mercado

Caixa e Bancos 50 – – 50
Equivalente de caixa 308 – – 308
Títulos Públicos Federais – 9.415 – 9.415
Quotas de fundos de investimento abertos 
– DPVAT – 59.745 – 59.745

Quotas de Fundos de Investimentos – – 14.389 14.389
Prêmio a Receber – – 2.175 2.175
Exposição máxima ao risco de Crédito 358 69.180 16.564 86.102

31/12/2016

AA- BB
Sem 

Rating
Valor de
Mercado

Caixa e Bancos 15 – – 15
Equivalente de caixa 18.111 – – 18.111
Títulos Públicos Federais – 6.250 – 6.250
Quotas de fundos de investimento abertos 
– DPVAT – 56.964 – 56.964

Prêmio a Receber – – 1.955 1.955
Exposição máxima ao risco de Crédito 18.126 63.214 1.955 83.295
d) Risco de subscrição: Risco relacionado às falhas na elaboração da 
política de subscrição, na precificação de prêmios e na constituição de 
reservas técnicas. A estratégia de subscrição objetiva a emissão do maior 
número possível de apólices, mantendo o índice de riscos da Seguradora 
em uma faixa aceitável para propiciar lucro e sua solvência, garantindo a 
qualidade dos serviços aos Segurados, conforme as normas técnicas e 

os parâmetros e prazos legais estabelecidos pelos órgãos reguladores do 
mercado segurador. A política de aceitação de riscos abrange os riscos de 
mortalidade e morbidade apresentados pelos proponentes visando atribuir 
a estes as categorias apropriadas do risco de acordo com as normas e dire-
trizes da Seguradora, sob a ótica da Subscrição de Riscos, determinando 
o valor correto dos prêmios para cada segurado ou a não aceitação dessas 
propostas. Para mitigar o risco de a Seguradora ser envolvida em situações 
relacionadas à prática do crime de lavagem de dinheiro e fraude e outros ilí-
citos semelhantes, esta faz uma análise de risco prévio (Underwriting), com 
base nas informações indicadas nas Propostas de Contratação apresenta-
das pelos corretores. e) Análise de sensibilidade: As estimativas das pro-
visões técnicas são obtidas através de metodologias estatístico-atuariais. 
Deste modo, o montante atual de sinistros estimados é confirmado apenas 
quando todos os sinistros forem efetivamente liquidados pela Seguradora. 
Isto posto, acrescenta-se que a Análise de Sensibilidade visa demonstrar 
os efeitos quantitativos sobre o montante estimado de sinistros declara-
dos no Passivo da Seguradora, bem como no Patrimônio Líquido Ajustado 
(PLA) e no Resultado, quando alterada alguma das variáveis aplicadas à 
metodologia de cálculo da provisão constituída numa determinada data-
-base. Neste contexto, a Análise de Sensibilidade realizada para a Omint 
Seguros, na data-base de 31/12/2017, foi aplicada sobre a Provisão de 
Sinistros Ocorridos e Não Avisados (IBNR) e a Provisão de Sinistros a 
Liquidar (PSL), declaradas para todos os grupos operacionalizados pela 
Seguradora, sendo que os resultados poderão ser vistos a seguir:
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Premissas Atuariais Passivo PLA
Resultado no 

PLA
Aumento de 5% na Sinistralidade 
Bruto Resseguro 6.826 16.992 (531)

Aumento de 5% na Sinistralidade 
Liquido Resseguro 6.434 17.008 (515)

Redução de 5% na Sinistralidade 
Bruto Resseguro 5.821 17.285 (238)

Redução de 5% na Sinistralidade 
Liquido Resseguro 5.466 17.309 (214)

f) Estratégia de resseguro: A estratégia de resseguro da Seguradora 
tem como principal finalidade a pulverização dos riscos através da ces-
são ou transferência aos resseguradores da parte do capital segurado que 
exceda ao limite de retenção da Seguradora ou que representa o percen-
tual de quota parte ressegurada. Os contratos de resseguro englobam os 
seguintes riscos: morte, morte acidental, invalidez permanente e total por 
acidente, invalidez permanente total ou parcial por acidente, invalidez fun-
cional permanente por doença. Tais contratos apresentam cláusulas que 
fazem com que o ressegurador nos acompanhe nos principais riscos e 
coberturas garantidas nos produtos da Omint Seguros. No caso de riscos 
de catástrofes, a Seguradora possui outro acordo de resseguro vigente 
para cobertura da carteira de Vida em Grupo, Acidentes Pessoais e Via-
gem. Os contratos de resseguro da Seguradora foram todos realizados com 
Resseguradoras locais. g) Risco de Liquidez: O risco de liquidez consiste 
na probabilidade da instituição não possuir recursos financeiros suficien-
tes para honrar seus compromissos em razão dos descasamentos entre 
pagamentos e recebimentos, considerando as diferentes moedas e pra-
zos de liquidação de seus direitos e obrigações. A Omint Seguros possui 
estrutura para monitoramento e controle dos riscos de liquidez, realizados 
pela gerência financeira. O objetivo geral do gerenciamento deste risco é 
acompanhar a necessidade de liquidez frente ao vencimento projetado dos 
compromissos, evitando descasamentos e, ao mesmo tempo, otimizando 
a rentabilidade dos ativos. São realizados comitês para a gestão de ativos 
e passivos, com periodicidade no mínimo semestral tendo como objetivo 
definir as estratégias de liquidez a serem seguidas em um horizonte de dois 
anos. O caixa é monitorado diariamente, com reportes aos gestores e dire-
tores responsáveis. Adicionalmente, a Companhia reporta mensalmente à 
SUSEP o nível de liquidez apresentado pela empresa, avaliando a sobra de 
recursos em função da necessidade de cobertura das provisões técnicas. 
h) Casamento de ativos e passivos (ALM): Um dos aspectos principais 
no gerenciamento de riscos é o encontro dos fluxos de caixa dos ativos 
e passivos. Os investimentos financeiros são gerenciados ativamente com 
uma abordagem de balanceamento entre qualidade, diversificação, liquidez 
e retorno de investimento. O principal objetivo do processo de investimento 
é otimizar a relação entre taxa, risco e retorno, alinhando os investimen-
tos aos fluxos de caixa dos passivos. Para tanto, são utilizadas estratégias 
que levam em consideração os níveis de risco aceitáveis, prazos, rentabili-
dade, sensibilidade, liquidez, limites de concentração de ativos por emissor 
e risco de crédito. As estimativas utilizadas para determinar os valores e 
prazos aproximados para o pagamento de indenizações e benefícios são 
periodicamente revisadas. Essas estimativas são inerentemente subjetivas 
e podem impactar diretamente na capacidade em manter o balanceamento 
de ativos e passivos. O casamento de ativos e passivos é monitorado pela 
Diretoria Financeira, que aprova periodicamente as metas, limites e condi-
ções de investimentos.

31/12/2017

Descrição
Ven-

cidos

Sem 
venci-
mento 

definido

A vencer
em até

1 ano

A vencer
acima 

de
1 ano Total

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa – 358 – – 358
Aplicações (*) – – 16.319 7.485 23.804
Prêmios a receber 88 213 1.874 – 2.175
Outros créditos operacionais – – 558 – 558
Créditos tributários 
e previdenciários – 301 – – 301

Outros créditos – – 65 – 65
Total do Ativo 88 872 18.816 7.485 27.261
Passivo
Contas a Pagar – 17 374 – 391
Prêmios a Restituir – – 63 – 63
Operações com resseguradoras – 63 372 – 435
Corretores de seguros e 
resseguros – 43 91 – 134

Outros débitos operacionais – – 893 – 893
Depósitos de terceiros – – 18 – 18
Provisões Técnicas (*) – 1.982 4.003 – 5.985
Total do Passivo – 2.105 5.814 – 7.919
(*) Não foram considerados operações do Consórcio DPVAT.

31/12/2016

Ven-
cidos

Sem
venci-
mento 

definido

A vencer
em até

1 ano

A vencer
acima 

de
1 ano Total

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa – 18.126 – – 18.126
Aplicações (*) – – – 6.250 6.250
Prêmios a receber 34 36 1.885 – 1.955
Outros créditos operacionais – 811 – – 811
Créditos tributários e 
previdenciários – – 274 – 274

Outros créditos – – 7 – 7
Total 34 18.973 2.166 6.250 27.423
Passivo
Contas a Pagar – – 430 – 430
Prêmios a Restituir – – 64 – 64
Operações com resseguradoras – 18 115 – 133
Corretores de seguros e 
resseguros – 5 52 – 57

Outros débitos operacionais – – 924 – 924
Depósitos de terceiros 1 – – – 1
Provisões Técnicas (*) – 875 1.299 – 2.174
Total 1 898 2.884 – 3.783
(*) Não foram considerados operações do Consórcio DPVAT. i) Risco de 
Mercado: Risco de mercado é o risco de alterações nos preços de mer-
cado, tais como as taxas de câmbio, taxas de juros e preços de ações, nos 
ganhos da Companhia ou no valor de suas participações em instrumentos 
financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e 
controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitá-
veis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno dos investimentos. A política da 
Companhia, em termos de exposição a riscos de mercado, é conservadora, 
sendo que o risco de mercado é calculado pela gerência financeira com 
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base em cenários de stress, histórico e na metodologia de Value at Risk 
(VaR). O modelo de VaR é aplicado aos fundos de investimentos e aos 
ativos em carteira própria, utilizando-se de série histórica de 150 dias, com 
nível de confiança de 95% e horizonte temporal de 1 dia útil. Considerando 
o efeito da diversificação entre os fatores de risco, a possibilidade de perda 
estimada pelo modelo do VaR, para o intervalo de 1 dia é:

31/12/2017
Veículo de Alocação VaR Patrimônio
Carteira Administrada 34 9.415
Sensibilidade a taxa de juros: Na presente análise de sensibilidade é con-
siderado o seguinte fator de risco: i. taxa de juros, em função da relevância 
dos mesmos nas posições ativas da Companhia. A definição dos parâme-
tros quantitativos utilizados na análise de sensibilidade (100 pontos base 
para taxa de juros) teve por base a análise das variações históricas de 
taxas de juros em período recente e premissa de não alteração das curvas 
de expectativa de inflação, refletindo nos respectivos cupons na mesma 
magnitude da taxa de juros. Do total de R$ 83.549 de aplicações financei-
ras, R$ 59.745 foram extraídos da base da análise de sensibilidade relativos 
aos investimentos em DPVAT. Dessa forma, a análise de sensibilidade foi 
realizada para o volume financeiro de R$ 23.804. Para a análise de sensibi-
lidade, todos os ativos em carteira da empresa foram considerados a valor 
de mercado, independentemente de sua classificação contábil.

31/12/2017
Impacto no patrimônio líquido

Fator de Risco Taxa de juros
a) elevação de taxas -32
b) redução de taxas 31
Parâmetro: 100 basis points nas estruturas de taxas de juros e cupons 
vigentes. j) Risco operacional: Risco Operacional – Falhas em Processos 
Risco relacionado à ocorrência de erros (intencionais ou não) na realização 
das atividades comerciais, técnicas, administrativas ou operacionais, come-
tidos por administradores, funcionários ou terceiros. Risco Operacional – 
Tecnologia da Informação: Risco relacionado à ineficiência, insuficiência 
ou falha da infraestrutura e dos processos de tecnologia, em termos de 
segurança, disponibilidade, acesso a recursos existentes e integridade dos 
dados. Risco Operacional – Continuidade nos Negócios: Risco relacionado 
à impossibilidade de operar devido a fatos não usuais ou desastres (ex: 
interrupção de geração de energia, incêndio e enchente) ou problemas 
ocorridos com terceiros (ex: fornecedores). A Seguradora opera predomi-
nantemente com seguro de pessoas. O monitoramento da carteira é reali-
zado considerando as seguintes ferramentas: (i) análises de sensibilidade; 
(ii) análise de subscrição; (iii) acompanhamento de sinistralidade; (iv) mo-
nitoramento de lucratividade; (v) casamento de ativos e passivos. O seguro 
de vida é de natureza de longo prazo, e por este motivo, são utilizadas 
diversas premissas atuariais para gerenciar e estimar os riscos envolvidos, 
tais como: premissas sobre retornos de investimento, despesas, taxas de 
mortalidade e persistência em relação às políticas vigentes para cada uni-
dade de negócios. As estimativas são baseadas na experiência histórica 
de mercado e nas expectativas atuariais. k) Concentração de riscos: A 
concentração de risco da Omint Seguros é monitorada por área geográfica. 
O quadro abaixo demonstra a concentração de risco por região e linha de 
negócios, tendo como base os prêmios diretos subscritos antes do resse-
guro.
Prêmio Bruto de resseguro 31/12/2017

Linhas de negócios Sudeste Sul Norte
Nor-

deste
Centro- 

Oeste Total
DPVAT 11.470 2.596 1.874 3.109 1.942 20.991
Coletivo – Funeral 10 – – – – 10
Coletivo – Viagem Coletivo 4.962 – – – – 4.962
Coletivo – Acidentes Pessoais 642 – – – – 642
Coletivo – Eventos Aleatórios 3 – – – – 3
Coletivo – Vida em Grupo 1.318 – – – – 1.318
Individual – Funeral 1 – – – – 1
Individual – Viagem Individual 13.122 – – – – 13.122
Individual – Vida 58 – – – – 58
Individual – Acidentes 
Pessoais 17 – – – – 17

Individual – Doenças Graves 20 – – – – 20
Total 31.623 2.596 1.874 3.109 1.942 41.144
 
Prêmio Liquido de Resseguro 31/12/2017

Linhas de negócios Sudeste Sul Norte
Nor-

deste
Centro-

Oeste Total
DPVAT 11.470 2.596 1.874 3.109 1.942 20.991
Coletivo – Funeral 10 – – – – 10
Coletivo – Viagem Coletivo 4.937 – – – – 4.937
Coletivo – Acidentes Pessoais 411 – – – – 411
Coletivo – Eventos Aleatórios 3 – – – – 3
Coletivo – Vida em Grupo 800 – – – – 800
Individual – Funeral 1 – – – – 1

Prêmio Liquido de Resseguro 31/12/2017

Linhas de negócios Sudeste Sul Norte
Nor-

deste
Centro-

Oeste Total
Individual – Viagem Individual 13.048 – – – – 13.048
Individual – Vida 49 – – – – 49
Individual – Acidentes 
Pessoais 17 – – – – 17

Individual – Doenças Graves 18 – – – – 18
Total 30.764 2.596 1.874 3.109 1.942 40.285

Prêmio Bruto de resseguro 31/12/2016

Linhas de negócios Sudeste Sul Norte
Nor-

deste
Centro-

Oeste Total
DPVAT 15.122 6.404 2.470 4.774 3.296 32.066
Viagem Coletivo 2.891 – – – – 2.891
Acidentes Pessoais 120 – – – – 120
Vida em Grupo 346 – – – – 346
Viagem Individual 10.699 – – – – 10.699
Total 29.178 6.404 2.470 4.774 3.296 46.122

Prêmio Liquido de Resseguro 31/12/2016

Linhas de negócios Sudeste Sul Norte
Nor-

deste
Centro-

Oeste Total
DPVAT 15.122 6.404 2.470 4.774 3.296 32.066
Viagem Coletivo 2.889 – – – – 2.889
Acidentes Pessoais 41 – – – – 41
Vida em Grupo 63 – – – – 63
Viagem Individual 10.664 – – – – 10.664
Total 28.779 6.404 2.470 4.774 3.296 45.723
l) Sistema de Controles Internos: O gerenciamento do ambiente de 
Controles Internos tem como premissas que os riscos associados ao não 
cumprimento das metas e objetivos da Seguradora devem ser identifica-
dos e avaliados, considerando a probabilidade de ocorrerem e os impac-
tos sobre os negócios, inclusive, sobre a imagem da empresa, caso se 
materializassem. A cultura de controles internos é disseminada ao Grupo 
Omint, ressaltando a importância de mitigação dos riscos de acordo com 
a complexidade do negócio, onde métodos e controles adequados foram 
definidos para assegurar o cumprimento das leis, normas, regulamentos e 
aderência às políticas e procedimentos internos. m) Compliance: A polí-
tica de compliance da Omint Seguros tem por finalidade estabelecer as 
diretrizes de acordo com as políticas aplicáveis, legislação brasileira e regu-
lamentações emanadas pelo CNSP e SUSEP. É de responsabilidade do 
Compliance acompanhar e divulgar, às áreas responsáveis, as atualizações 
ocorridas na legislação, nas políticas, normas e procedimentos, visando 
manter a Seguradora em conformidade com a lei e os colaboradores ali-
nhados às diretrizes e processos. A área de Compliance irá acompanhar 
e prover suporte para as auditorias realizadas pela SUSEP. n) Plano de 
continuidade de negócios (PCN): O Grupo Omint desenvolveu um Plano 
de Continuidade de Negócios com a finalidade de garantir que os serviços 
essenciais sejam devidamente identificados e preservados após a ocorrên-
cia de um desastre e até o retorno à situação normal de funcionamento da 
empresa dentro do contexto do negócio, atualmente encontra-se documen-
tado, publicado e em fase de implantação.
o) Ramos de atuação

31/12/2017 31/12/2016
Índices – % Índices – % 

Ramos
Prêmios 
Ganhos

Sinis-
trali-

dade %

Comer-
cializa-
ção %

Prêmios 
Ganhos

Sinis-
trali-

dade %

Comer-
cializa-
ção %

DPVAT 20.902 84 1 31.842 86 1
P.Coletivo – Funeral 10 30 30 – – –
P.Coletivo – Viagem 
Coletivo 4.642 161 – 2.891 82 –

P.Coletivo-AC. Pessoais 639 13 24 121 69 14
P.Coletivo – Eventos 
Aleatórios 3 – 33 – – –

P.Coletivo -Vida em 
Grupo 1.313 37 26 413 207 8

P. Individual – Funeral – – – – – –
P. Individual -Viagem 
Individual 13.031 39 51 7.924 24 51

P. Individual – Vida 12 25 25 – – –
P.Individual-AC. Pessoais 3 33 33 – – –
P. Individual Doenças Graves 3 33 – – – –
Total 40.558 76 18 43.191 75 11
 5. Caixa e equivalente de caixa

31/12/2017 31/12/2016
Bancos conta corrente 50 15
Caixa e equivalente de caixa 308 18.111
Total 358 18.126

6. Aplicações financeiras – a) Composição das aplicações financeiras
Aging Classificação Total

Ativos Nível
Até

1 ano
De 1 a
5 anos

Acima de
5 anos

Sem
vencimento

Valor
contábil

Valor de
curva

Valor
justo

Ganho/Perda
não realizado 2017 % 2016 %

Ativos designados pelo valor juto 
por meio do resultado 1.930 6.976 – 74.134 83.040 83.114 83.040 (74) 83.040 99% 80.987 100%

Fundos de Investimentos – – – 74.134 74.134 74.134 74.134 – 74.134 89% 74.737 92%
Quotas de Fundos de Investimentos 2 – – – 14.389 14.389 14.389 14.389 – 14.389 19% 17.773 24%
DPVAT 1 – – – 59.745 59.745 59.745 59.745 – 59.745 81% 56.964 76%
Carteiras Administradas 1.930 6.976 – – 8.906 8.980 8.906 (74) 8.906 11% 6.250 8%
Letras Financeiras do Tesouro (LFT) 1 408 4.744 – – 5.152 5.217 5.152 (65) 5.152 58% 2.993 48%
Letras do Tesouro Nacional (LTN) 1 1.522 2.232 – – 3.754 3.763 3.754 (9) 3.754 42% 3.257 52%
Ativos financeiros disponíveis para venda – – 509 – 509 507 509 2 509 1% – 0%
Carteiras Administradas – – 509 – 509 507 509 2 509 100% – 0%
Notas do Tesouro Nacional – Série F 
(NTN-F) 1 – – 509 – 509 507 509 2 509 100% – 0%

Total 1.930 6.976 509 74.134 83.549 83.621 83.549 (72) 83.549 100% 80.987 100%

b) Taxa contratada das aplicações financeiras
31/12/2017 31/12/2016

Ativo
Maior 

taxa
Menor 

taxa
Maior 

taxa
Menor 

taxa
Letras Financeiras do Tesouro 
(LFT) 14,25% 13,02% 14,25% 14,23%

Letras do Tesouro Nacional (LTN) 12,74% 11,96% 12,74% 11,96%
Notas do Tesouro Nacio-
nal – Série F (NTN-F) 10,27% 10,27% – –

c) Movimentação

Movimentação

Saldo 
em

31/12/
2016

Aplica-
ções Resgates

Ajuste a
Valor 
Justo

Rendi-
men-

tos

Saldo 
em

31/12/
2017

Valor Justo por meio 
do Resultado 80.987 12.980 (19.236) – 8.309 83.040

Disponível para Venda – 507 – 2 – 509
Total 80.987 13.487 (19.236) 2 8.309 83.549
7. Prêmios a receber – a) Ramos de seguro

31/12/2017 31/12/2016
Auxilio Funeral Coletivo 3 –
Acidentes Pessoais Coletivo 115 20
Vida em Grupo 229 60
Auxilio Funeral Individual 1 –
Viagem Individual 1.759 1.875
Acidentes Pessoais Individual 12 –
Doenças Graves 15 –
Vida Individual 41 –
Total 2.175 1.955
b) Composição quanto aos prazos de vencimento

31/12/2017 31/12/2016
A vencer
Até 30 dias 1.485 1.630
De 31 a 60 dias 140 160
De 61 a 120 dias 214 93
De 121 a 180 dias 15 2
De 181 a 365 19 –
Total a vencer 1.873 1.885
Vencidos
Até 30 dias 69 26

31/12/2017 31/12/2016
De 31 a 60 dias 8 2
De 61 a 120 dias 14 1
De 121 a 180 dias 2 2
De 181 a 365 dias – 4
Superir a 365 dias 4 –
Total vencidos 97 35
Prêmios de risco vigente e não emitido- (RVNE) 213 36
Redução ao valor recuperável (8) (1)
Total Prêmio a Receber 2.175 1.955
c) Movimentação dos prêmios a receber

31/12/2017 31/12/2016
Saldo no início do período 1.955 19
Prêmios emitidos 20.420 14.337
Descontos – (105)
IOF 77 55
Prêmios recebidos (20.447) (12.368)
Prêmio RVNE 176 17
Redução ao valor recuperavel (6) –
Saldo no final do período 2.175 1.955
8. Outros créditos operacionais

31/12/2017 31/12/2016
DPVAT 436 682
Comissões Antecipadas 122 129
Total 558 811
9. Ativos de resseguro e retrocessão – a) Composição

31/12/2017 31/12/2016
Provisão de Prêmio Não Ganho (PPNG/ PPNG RVNE) 127 59
Sinistros Pendentes de Pagamento 253 –
Provisão de Sinistros Ocorridos, mas Não 
Avisados (IBNR) 67 160

Total 447 219
b) Movimentação de ativos de resseguros

Saldo em
31/12/2016

Consti-
tuições

Rever-
sões

Saldo em
31/12/2017

Provisões de Prêmios Não Ganho 59 1.116 (1.048) 127
Sinistros Pendentes de Pagamento – 476 (223) 253
Provisão de Sinistros Ocor-
ridos, mas Não Avisados 160 2.331 (2.424) 67

Total 219 3.923 (3.695) 447

10. Títulos e Créditos a Receber

31/12/2017 31/12/2016
IRPJ a Compensar 100 91
CSLL a Compensar 198 183
Adiantamentos a funcionários 22 7
Adiantamentos a fornecedores 43 –
Outros créditos 3 –
Total 366 281

11. Custo de aquisição diferido

Ramos 31/12/2017 31/12/2016
Coletivo-AC. Pessoais 2 –
Coletivo – Vida em Grupo 5 –
Individual – Viagem 1.427 1.465
Individual-AC. Pessoais 1 –
Individual – Vida 6 –
Total 1.441 1.465
Circulante 1.436 1.465
Não circulante 5 –

1.441 1.465

12. Obrigações a pagar

31/12/2017 31/12/2016
Fornecedores 60 165
Dividendos 17 17
Obrigações a Pagar 302 237

379 419
Circulante 77 182
Não circulante 302 237

379 419

13 Impostos e encargos sociais a recolher

31/12/2017 31/12/2016
Imposto de renda (IRRF) 49 45
ISS 1 -
IOF 9 7
INSS 36 35
FGTS 8 7

103 94

14. Encargos Trabalhistas

31/12/2017 31/12/2016
Férias 80 59
Encargos 27 20

107 79

15. Impostos e contribuições

31/12/2017 31/12/2016
PIS 11 8
COFINS 64 48
Contribuições a recolher 27 17

102 73

16. Débitos das Operações com seguros e resseguros

31/12/2017 31/12/2016
Prêmios a restituir 63 64
Operações com Resseguradora 435 133
Corretores de seguros e resseguros 134 57
Outros débitos operacionais 893 924

1.525 1.178

17. Depósito de terceiros – a) Composição

31/12/2017 31/12/2016
Prêmios e emolumentos recebidos 18 1
Total 18 1

b) Composição quanto ao prazo de pendência

Faixa 31/12/2017 31/12/2016
0-30 dias 6 1
31-60 dias 9 –
121-180 dias 6 –
181-365 dias 3 -
Total 18 1

18. Provisões técnicas – a) Composição

31/12/2017
Bruto de 

resseguro
Parcela 

Ressegurada
Liquido de 
resseguro

PPNG 2.854 (127) 2.727
Provisão de Complementar 
Cobertura 417 – 417

Sinistros a Liquidar Administrativo 3.583 (253) 3.330
Sinistros a Liquidar Administrativo 
(DPVAT) 1.378 – 1.378

Sinistros a Liquidar Judicial 3 – 3
Sinistros a Liquidar Judicial 
(DPVAT) 6.423 – 6.423

IBNR 1.057 (67) 990
IBNR (DPVAT) 51.530 – 51.530
IBNER 508 – 508
Provisão de despesas relaciona-
das (PDR) 1.351 – 1.351

Outras Provisões (DPVAT) 333 – 333
Total 69.437 (447) 68.990

31/12/2016
Bruto de 

resseguro
Parcela 

Ressegurada
Liquido de 
resseguro

PPNG 2.775 (59) 2.716
Sinistros a Liquidar Administrativo 1.194 – 1.194
Sinistros a Liquidar Administrativo 
(DPVAT) 2.140 – 2.140

Sinistros a Liquidar Judicial 4 – 4
Sinistros a Liquidar Judicial 
(DPVAT) 9.298 – 9.298

IBNR 874 (160) 714
IBNR (DPVAT) 45.076 – 45.076
Provisão de despesas 
relacionadas (PDR) 101 – 101

Outras Provisões (DPVAT) 437 – 437
Total 61.899 (219) 61.680

31/12/2017
PSL Judicial

Quantidade Valor da Ação
Valor Provi-

sionado
Perda Provável (*) 2.726 32.096 6.426
Total 2.726 32.096 6.426

A Seguradora possui um montante de R$ 3 (R$ 4 em 31 de dezembro de 

2016) de Provisão de Sinistros a Liquidar e a Seguradora Líder – DPVAT de 

R$ 6.423 (R$ 9.298 em 31 de dezembro de 2016).

31/12/2016
PSL Judicial

Quantidade Valor da Ação
Valor Provi-

sionado
Perda Provável 435 6.260 1.384
Perda Possível 2.331 30.220 6.685
Perda Remota 369 5.577 1.233
Total 3.135 42.057 9.302

b) Abertura por grupo de ramos

Provisões técnicas 
brutas de resseguro

Provisões técnicas 
líquidas de resseguro

Composição 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
Pessoas 9.723 4.948 9.298 4.729
Danos 59.665 56.951 59.665 56.951
Vida Individual 49 – 27 –
Total 69.437 61.899 68.990 61.680
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Atuário
Rodrigo Dias Freitas – MIBA 2341

Parecer dos Atuários Independentes
Aos Acionistas e Administradores da Omint Seguros S.A. São Paulo–SP: 
Examinamos as provisões técnicas, exceto aquelas relativas aos consór-
cios DPVAT, e os ativos de resseguro registrados nas demonstrações finan-
ceiras bem como os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redu-
tores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e 
dos limites de retenção da Omint Seguros S.A. (“Sociedade”), em 31 de 
dezembro de 2017, elaborados sob a responsabilidade de sua Administra-
ção, em conformidade com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência de Segu-
ros Privados – Susep e do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP. 
Responsabilidade da Administração: A Administração da Sociedade é 
responsável pelas provisões técnicas, pelos ativos de resseguro registrados 
nas demonstrações financeiras e pelos demonstrativos do capital mínimo, 
dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, 
da solvência e dos limites de retenção elaborados de acordo com os princí-
pios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as 
normas da Superintendência de Seguros Privados – Susep e do Conselho 
Nacional de Seguros Privados – CNSP, bem como pelas funcionalidades 
dos controles internos que ela determinou como necessários para permi-
tir a sua elaboração livre de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos atuários auditores 
independentes: Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião 
estritamente sobre os itens relacionados no primeiro parágrafo deste pare-
cer, com base em nossos procedimentos de auditoria atuarial, conduzidos 
de acordo com os princípios gerais emitidos pelo Instituto Brasileiro de 
Atuária – IBA e também com base em nosso conhecimento e experiência 
acumulados sobre práticas atuariais adequadas. Esses princípios reque-
rem que a auditoria atuarial seja planejada e executada com o objetivo de 
obter segurança razoável de que os respectivos itens auditados estão livres 
de distorção relevante. Em particular quanto ao aspecto de solvência da 
Sociedade, nossa responsabilidade de expressar opinião refere–se estrita-
mente à adequação da constituição das provisões técnicas e de seus ativos 
redutores de cobertura financeira relacionados, segundo normativos e prin-

cípios supracitados, bem como ao atendimento pela Sociedade auditada 
dos requerimentos de capital conforme limites mínimos estipulados pelas 
normas vigentes da Superintendência de Seguros Privados – Susep e do 
Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, e não se refere à quali-
dade e à valoração da cobertura financeira tanto das provisões técnicas, 
líquidas de ativos redutores, como dos requisitos regulatórios de capital. 
Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados 
para obtenção de evidência a respeito dos valores das provisões técnicas 
e dos ativos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras e dos 
demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade 
de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de reten-
ção. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do atuário, 
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante independentemente 
se causada por fraude ou erro. Nessas avaliações de risco, o atuário con-
sidera os controles internos relevantes para planejar procedimentos de 
auditoria atuarial que são apropriados às circunstâncias, mas não para fins 
de expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial. Opinião: Em nossa 
opinião, as provisões técnicas e os ativos de resseguro registrados nas 
demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos 
valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da 
solvência e dos limites de retenção da Sociedade em 31 de dezembro de 
2017 foram elaborados, em todos os aspectos relevantes, de acordo com 
as normas e orientações emitidas pela Superintendência de Seguros Pri-
vados – Susep, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP e 
pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA. Nossa opinião não abrange as 
provisões técnicas dos consórcios DPVAT, conforme estabelecido pelas 
normas que definem o alcance da auditoria atuarial independente. Outros 
Assuntos: No contexto de nossas responsabilidades acima descritas, con-
siderando a avaliação de riscos de distorção relevante nos itens integrantes 
do escopo definido no primeiro parágrafo, também aplicamos procedimen-
tos selecionados sobre as bases de dados fornecidas pela Sociedade e 

c) Movimentação das provisões técnicas Saldo em 
31/12/2016 Constituições Reversões

Pagamentos de 
sinistros DPVAT

Saldo em 
31/12/2017

Provisões de Prêmios Não Ganhos 2.775 2.403 (2.323) – – 2.855
Provisão Complementar Cobertura – 417 – – – 417
Provisão de Sinistros a Liquidar 12.636 13.654 (3.876) (6.883) (3.637) 11.894
Provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados 45.950 1.769 (1.586) – 6.454 52.587
Provisão de despesas relacionadas 101 3.738 (359) (2.129) – 1.351
Outras Provisões 437 – – – (104) 333
Total 61.899 21.981 (8.144) (9.012) 2.713 69.437

d) Cobertura das provisões técnicas 31/12/2017 31/12/2016
Provisões Técnicas 69.437 61.899
Direito Creditório (763) (881)
Custo de Aquisição Diferidos Redutores de PPNG (676) (480)
Ativos de resseguros redutores de:
Provisão de Sinistros a Liquidar (254) –
Provisão de PPNG (25) –
Provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados (67) (160)
Provisões dos Consórcios DPVAT (59.665) (56.951)
Total a ser coberto 7.987 3.427
Aplicações financeiras vinculadas 9.416 6.250
Suficiência 1.429 2.823
20% do Capital de risco – CR – NE 19b 1.083 808
Liquidez em relação ao CR 346 2.015
e) Tabela de desenvolvimento de sinistros

Estimativas Finais

Valores Bruto de 
Resseguro Judiciais e 

Não Judiciais
Mês/ano de ocorrência: 2016 2017
Incorridos mais IBNR
Até a data base: 4.509 10.308
Seis meses mais tarde 5.034  –
Posição em 31/12/2017 5.034 10.308
Pagos Acumulados
Até a data base: (2.435) (5.384)
Seis meses mais tarde (3.931)  –
Posição em 31/12/2017 (3.931) (5.384)
Provisão de sinistros Total 291 4.936
Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) 226 3.360
Provisão de Despesas Relacionadas (PDR) 65 1.285
Falta Acumulada (1.103) (4.925)
% Falta acumulada -22% -48%

Estimativas Finais

Valores Líquido de 
Resseguro Judiciais 

e Não Judiciais
Mês/ano de ocorrência: 2016 2017
Incorridos mais IBNR
Até a data base: 3.979 9.827
Seis meses mais tarde 4.504 - 
Posição em 31/12/2017 4.504 9.827
Pagos Acumulados
Até a data base: (1.696) (5.223)
Seis meses mais tarde (3.192)  -
Posição em 31/12/2017 (3.192) (5.223)
Provisão de sinistros Total 291 4.681
Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) 226 3.104
Provisão de Despesas Relacionadas (PDR) 65 1.285
Falta Acumulada (1.312) (4.604)
% Falta acumulada -29% -47%

Estimativas Iniciais

Valores Bruto de Res-
seguro Judiciais e 

Não Judiciais
Mês/ano de ocorrência: 2016 2017
Incorridos mais IBNR
Até a data base: 4.509 8.398
Seis meses mais tarde 5.264 –
Posição em 31/12/2017 5.264 8.398
Pagos Acumulados
Até a data base: (2.435) (4.758)
Seis meses mais tarde (3.920) –
Posição em 31/12/2017 (3.920) (4.758)
Provisão de sinistros Total 522 3.877
Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) 460 2.270
Provisão de Despesas Relacionadas (PDR) 62 1.086
Falta Acumulada (1.344) (3.640)
% Falta acumulada -26% -43%

Estimativas Iniciais

Valores Líquido de 
Resseguro Judiciais 

e Não Judiciais
Mês/ano de ocorrência: 2016 2017
Incorridos mais IBNR
Até a data base: 3.979 8.110
Seis meses mais tarde 4.734 –
Posição em 31/12/2017 4.734 8.110
Pagos Acumulados
Até a data base: (1.696) (4.773)
Seis meses mais tarde (3.189) –
Posição em 31/12/2017 (3.189) (4.773)
Provisão de sinistros Total 522 3.807
Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) 460 2.199
Provisão de Despesas Relacionadas (PDR) 62 1.086
Falta Acumulada (1.545) (3.338)
% Falta acumulada -24% -41%
O quadro de desenvolvimento de sinistros tem como objetivo ilustrar o risco 
inerente as reservas de sinistros, comparando os sinistros pagos com as 
respectivas provisões. Incorridos mais IBNR: Os triângulos superiores dos 
quadros apresentam a provisão estimada para os últimos sinistros e ajustes 
de despesas no final de cada ano do sinistro, a provisão varia à medida 
que as informações de frequência e severidade dos sinistros são obtidas. 
Pagos Acumulados: Demonstram o desenvolvimento de pagamentos em 
cada período subsequente. Provisão de sinistros Total: São baseados na 
provisão de sinistro a liquidar e provisão de despesas relacionadas. Falta 
Acumulada: Valor monetário referente a diferença entre o que foi estimado 
na constituição e quanto ainda falta incidir de pagamentos. Por motivo de 
inexpressiva massa de dados ao que diz respeito a sinistros judiciais sendo 

até a data base do exercício 2 (dois) sinistros ocorridos, a Seguradora optou 
por unificar os quadros sinistros Judiciais e Não Judiciais. 19. Patrimônio 
líquido – a) Capital social: O capital social autorizado pela SUSEP, foi 
totalmente subscrito, integralizado e é representado por 23.000.000 (vinte e 
três milhões) de ações ordinárias nominativas, com valor de R$ 23.000, que 
apresentou a seguinte movimentação no período:

Quantidadede ações Capital social
Capital integralizado 23.000.000 23.000
Posição em 31 de dezembro de 2017 23.000.000 23.000
b) Patrimônio líquido ajustado e adequação de capital: Nos termos 
da Resolução CNSP nº 321/2015 e alterações pela Resolução CNSP nº 
343/16, as Seguradoras deverão apresentar patrimônio líquido ajustado 
(PLA) igual ou superior ao capital mínimo requerido (CMR) e liquidez em 
relação ao Capital de Risco (CR). O CMR é equivalente ao maior valor entre 
o capital base e o capital de risco. A Seguradora está apurando o capital de 
risco com base nos riscos de subscrição, crédito, operacional e mercado, 
como demonstrado abaixo:

31/12/2017 31/12/2016
Patrimônio líquido ajustado (PLA) 17.115 22.759
Patrimônio líquido 17.523 22.563
Superávit entre as provisões exatas constituídas e 
o fluxo realista de prêmios/contribuições registra-
das utilizado no cálculo da PCC – 196

Ajustes Contábeis (182) –
Ajustes associados à variação dos valores econômicos (226) –
Capital base (I) 15.000 15.000
Capital de risco (II) 5.416 4.234
Capital de risco de subscrição 3.979 3.222
Capital de risco de crédito 1.780 584
Capital de risco de mercado 190 585
Capital de risco operacional 252 484
Benefício da correlação de riscos (785) (641)
Capital mínimo requerido (CMR) equivalente ao 
maior valor entre (I) e (II) 15.000 15.000

Suficiência (PLA – CMR) 2.115 7.759
A Resolução CNSP nº 321/15 determina que as Companhias seguradoras 
apresentem liquidez em relação ao Capital de Risco superior a 20%. Em 31 
de dezembro de 2017, a Seguradora apresenta liquidez em relação a 20% 
do CR de 26%, equivalente a R$ 1.428. c) Reserva legal: Constituída na 
forma prevista na legislação societária brasileira, podendo ser utilizada para 
compensação de prejuízos ou para aumento de capital social. d) Dividen-
dos: Aos acionistas são assegurados dividendos mínimos de 1% sobre o 
lucro líquido ajustado de acordo com o Estatuto Social. 
20. Detalhamento das contas de resultado – a) Prêmios Ganhos

31/12/2017 31/12/2016
Prêmios emitidos – diretos 19.977 14.040
Prêmios emitidos – DPVAT 20.991 32.066
Prêmios de riscos vigentes não emitidos – (RVNE) 176 17
Variação das Provisões Técnicas (586) (2.932)
Total 40.558 43.191
b) Sinistros ocorridos 31/12/2017 31/12/2016
Sinistros diretos (9.547) (3.698)
Sinistros de consórcios e fundos (12.068) (12.674)
Despesas com sinistros – diretos (3.376) (700)
Despesas com sinistros – consórcios e fundos (5.303) (5.521)
Sinistros ocorridos e não avisados (IBNR) (183) (839)
Sinistros ocorridos e não avisados – consórcios 
e fundos (IBNR) (290) (9.098)

Total (30.767) (32.530)
c) Custos de aquisição 31/12/2017 31/12/2016
Comissão sobre prêmios emitidos – diretos (458) (132)
Comissão sobre prêmios emitidos – consórcios 
e fundos (248) (449)

Comissão de agenciamento (183) (29)
Outros custos de aquisição – representantes (6.425) (5.413)
Comissão riscos vigentes e não emitidos – (RVNE) (37) (5)
Variação do custo de aquisição diferido (26) 1.369
Variação do custo de aquisição diferido – (RVNE) 2 96
Total (7.375) (4.563)
d) Outras receitas e despesas operacionais 31/12/2017 31/12/2016
Outras receitas e despesas c/ operações de seguros 14 (86)
Operações com DPVAT (371) (525)
Total (357) (611)
e) Resultado de resseguro 31/12/2017 31/12/2016
Receita de resseguro 321 509
Recuperação de indenização 415 369
Variação da provisão de sinistros ocorridos, 
mas não avisados (94) 140

Despesa de resseguro (859) (399)
Prêmios de resseguros cedidos (881) (407)
Prêmio de resseguro risco vigentes e não 
emitidos (RVNE) (45) (8)

Provisão de Prêmios não ganhos – PPNG – ED 67 58
Variação da despesa de resseguros – (PCC) – (42)
Total (538) 110
f) Despesas administrativas 31/12/2017 31/12/2016
Despesas com pessoal próprio (3.089) (2.150)
Despesas com serviços de terceiros (3.511) (3.493)
Despesas com localização e funcionamento (50) (80)
Despesas com publicidade e propaganda (2) (2.680)
Despesas com publicações (98) (150)
Despesas com donativos e contribuições (95) (25)
Despesas com convênio DPVAT (1.408) (1.512)
Total (8.253) (10.090)

g) Despesas com tributos 31/12/2017 31/12/2016
Impostos federais (10) (120)
COFINS (959) (1.200)
PIS (156) (195)
Taxa de fiscalização (53) (58)
Total (1.178) (1.573)
h) Resultado financeiro 31/12/2017 31/12/2016
Receita Financeira 9.103 10.443
Títulos de renda fixa – privados 1.519 2.956
Títulos de renda fixa – públicos 954 399
Receitas com operações de seguros e resseguros 8 2
Receitas com créditos tributários 25 14
Outras receitas financeiras 600 16
Títulos de renda fixa – DPVAT 5.997 7.056
Despesa Financeira (6.226) (6.858)
Títulos de renda fixa – públicos (3) (14)
Despesas com operações de seguros – DPVAT (5.873) (6.850)
Outras despesas financeiras (350) 6
Total 2.877 3.585
21.Imposto de renda e contribuição social –O resultado fiscal foi apurado 
como se segue:

Imposto de renda Contribuição Social
31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Resultado antes dos impostos e 
Participação nos Lucros (5.032) (2.481) (5.032) (2.481)

Participação nos Lucros (10) – (10) –
Base de cálculo (5.042) – (5.042) –
Adições 154 172 154 172
Exclusões (4) – (4) –
Resultado Fiscal do 
Exercício (4.893) (2.309) (4.893) (2.309)

Tributo calculado pela alíquota oficial – – – –
(-) Imposto de Renda Diferido – – – –
Alíquota efetiva – – – –
A Seguradora possui saldo de Prejuízos Fiscais e base negativa da Con-
tribuição Social no montante de R$ 4.893 (em 2016 de R$ 2.309), os quais 
não possuem prazo prescricional e sua compensação está limitado a 30% 
dos lucros anuais tributáveis. A Seguradora não possui constituído crédito 
tributário provenientes de prejuízos fiscais em virtude de se encontrar em 
fase inicial de sua operação no montante de R$ 1.468 (em 2016 de R$ 693).
22. Partes relacionadas – Os contratos de seguro de viagem, acidentes 
pessoais e de vida em grupo dos funcionários e carteira de clientes do 
Grupo Omint foram contratados com a própria Seguradora. Os saldos a 
receber, a pagar, as receitas e despesas por transações com partes rela-
cionadas estão demonstrados a seguir:
Passivo Circulante 31/12/2017 31/12/2016
Débitos de operações com seguros e resseguros 218 210
Comissões a pagar 218 210
Premium Assistance Serviços de Assistencia Ltda. 218 210
Resultado 31/12/2017 31/12/2016
Prêmios emitidos 5.199 616
Del Sol Odontologia Ltda. 29 15
Omint Serviços de Saúde Ltda. 5.170 601
Sinistros avisados (4.792) (591)
Omint Serviços de Saúde Ltda. (4.792) (591)
Despesas Administrativas (281) (1.301)
Omint Serviços de Saúde Ltda. (281) (1.301)
Resultado 126 (1.276)
Remuneração do Pessoal-chave da Administração: Foi fixado em Esta-
tuto Social um montante global anual da remuneração dos administradores 
de até R$ 4.000. O Total da remuneração com o pessoal-chave da adminis-
tração da seguradora em 31 de dezembro de 2017 foi de R$ 890 (R$ 162 
em 31 de dezembro de 2016). 23. Outros assuntos – Em 23 de maio de 
2017 foi aprovado pela SUSEP o inicio das operações da Seguradora no 
ramo Pessoas Individual Tradicional e em 29 de junho de 2017 foi também 
aprovado o inicio das operações do seguro Individual Resgatável. Tal apro-
vação permite que a Omint Seguros desenvolva produtos nesse segmento, 
marcando o início das atividades da Seguradora no mercado de seguro 
de vida individual. 24. Eventos subsequentes: Não houve eventos sub-
sequentes após o fechamento até a data de publicação dessas demons-
trações financeiras.

utilizadas em nossa auditoria atuarial, com base em testes sobre amos-
tras. Consideramos que os dados selecionados em nossos trabalhos são 
capazes de proporcionar segurança razoável para permitir que os referidos 
itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo estejam livres 
de distorção relevante. Adicionalmente, também a partir de procedimentos 
selecionados, e com base em testes aplicados sobre amostras, observa-
mos que, no âmbito das referidas amostras, existe correspondência dos 
dados que serviram de base para apuração dos itens integrantes do escopo 
definido no primeiro parágrafo com aqueles encaminhados à SUSEP por 
meio dos respectivos Quadros Estatísticos e FIP, para o exercício findo em 
31 de dezembro de 2017, em seus aspectos mais relevantes.

Ricardo Pacheco – MIBA 2.679 – CIBA 57
EY Serviços Atuariais S.S. CNPJ/MF nº 03.801.998/0001–11

São Paulo, 26 de fevereiro de 2018.

Anexo ao Parecer dos Atuários Auditores Independentes 
(A publicação desse Anexo, juntamente com as Demonstrações Finan-
ceiras, é facultativa.) Demonstrativo dos Valores Sujeitos à Auditoria 

Atuarial em 31/12/2017

Provisões Técnicas
Em Milhares 

de R$
Provisão de Prêmios Não Ganhos 2.854
Provisão de Sinistros a Liquidar 11.894
Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados 52.587
Provisão de Despesas Relacionadas 1.683
Provisão Complementar de Cobertura 417
Total de Provisões Técnicas 69.437
Valores Redutores da Cobertura Financeira das 
Provisões Técnicas

Em Milhares 
de R$

Direitos Creditórios 747
Custos de Aquisição Diferidos Redutores de PPNG 676
Ativos de Resseguro/Retrocessão Redutores de PPNG 25
Ativos de Resseguro/Retrocessão Redutores de PSL 254
Ativos de Resseguro/Retrocessão Redutores de IBNR 67
Ativos de Resseguro/Retrocessão Redutores de PDR  –
Ativos de Resseguro/Retrocessão Redutores de PCC –
Ativos de Resseguro/Retrocessão Redutores – Outros –
Depósitos Judiciais Redutores –
Provisões dos Consórcios DPVAT* 59.665
Direitos Creditórios – Prev./Dotais/VI/VGBL/PGBL (RRS e RCC) 16
Ativos de Resseguro Redutores – Prev./Dotais/VI/VGBL/PGBL 1
Total de Valores Redutores de Provisões Técnicas 61.450
*  Valores não auditados conforme estabelecido pelas normas que definem 

o alcance da auditoria atuarial.
Patrimônio Líquido Ajustado e Capital Mínimo 
Requerido

Em 
R$ Milhares

Patrimônio Líquido Ajustado – PLA (a) 17.115
Capital Base (b) 15.000
Capital de Risco – Subscrição (c) 3.979
Capital de Risco – Crédito (d) 1.780
Capital de Risco – Operacional (e) 252
Capital de Risco – Mercado (f) 190
Redução por Correlação dos Riscos (g) –785
Capital de Risco (h) = (c)+(d)+(e)+(f) +(g) 5.416
Capital Mínimo Requerido (i) = Maior entre (b) e (h) 15.000
Suficiência do PLA (a) – (i) 2.115

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 27 de fevereiro de 2018 às 00:36:23.
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Omint Seguros S.A.
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Administradores, Conselheiros e Acionistas da
Omint Seguros S.A. São Paulo-SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Omint Segu-
ros S.A. (“Seguradora”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Omint Seguros S.A. em 31 de dezembro de 2017, o desem-
penho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil apli-
cáveis 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 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Segura-
dora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais respon-
sabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidên-
cia de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. Outros assuntos: Exame das demonstrações financeiras de perí-
odos anteriores examinadas por outros auditores independentes. Os valo-
res correspondentes relativos ao balanço patrimonial, as demonstrações 
do resultado, do resultado abrangente, da mutação do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2016, apresentados para 
fins de comparação, foram anteriormente auditados por outros auditores 
independentes que emitiu relatório datado de 23 de fevereiro de 2017, sem 
ressalva. Outras informações que acompanham as demonstrações 
financeiras e o relatório do auditor: A administração da Seguradora é 
responsável por essas e outras informações que compreendem o Relató-
rio da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras 
não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer 
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a 
auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de 

ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório 
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras 
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, apa-
renta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho reali-
zado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administra-
ção, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a 
este respeito. Responsabilidades da Administração e da governança 
sobre as demonstrações financeiras: A Administração da Seguradora é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstra-
ções financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração 
é responsável pela avaliação da capacidade de a Seguradora continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda 
liquidar a Seguradora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os respon-
sáveis pela Governança da Seguradora são aqueles com responsabilidade 
de supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
Responsabilidades dos auditores independentes pela auditoria das 
demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razo-
ável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte 
da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos 

os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opi-
nião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou represen-
tações falsas intencionais; • Obtemos entendimento 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; • Avalia-
mos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração; 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base con-
tábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de con-
tinuidade operacional da Seguradora. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modi-
ficação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até 
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Seguradora a não mais se manter em continuidade operacional; e • 
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstra-
ções financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financei-
ras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2018.
 Ernst & Young Patrícia di Paula da Silva Paz
 Auditores Independentes S.S. Contadora

 CRC 2SP 034.519/O-6 CRC 1SP 198.827/O-3

Super Pagamentos e Administração
de Meios Eletrônicos S.A.

CNPJ/MF nº 09.554.480/0001-07 - NIRE 35.300.471.938 
(subsidiária integral)

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 01.02.2018, às 12h, na sede social da Super 
Pagamentos e Administração de Meios Eletrônicos S.A. (“Companhia”), 
na Rua Amador Bueno, nº 474, Bloco E, Santo Amaro, CEP 04752-901, 
São Paulo/SP. Presença: Acionista representando a totalidade do 
capital social, conforme se verifica no Livro de Presença de Acionistas. 
Presentes também, os representantes da empresa de auditoria 
independente PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. 
Mesa: Ezequiel Oscar Archipretre, Presidente da Mesa. Amanda Lopes 
Lamussi, Secretária da Mesa. Publicações Legais: (1) Edital de 
Convocação: dispensada sua publicação, nos termos do §4º, do artigo 
124, da Lei nº 6.404/76 (“LSA”); e (2) Demonstrações Financeiras: 
relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2016, acompanhadas 
do Relatório da Administração, do balanço patrimonial, demais peças 
das demonstrações financeiras e relatório dos auditores independentes, 
publicados nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “Valor 
Econômico”, em edição de 31.1.2018. Documentos Lidos e Arquivados 
na Sede Social: (1) as Demonstrações Financeiras; e (2) a proposta da 
Diretoria e o parecer favorável do Conselho de Administração, ambos 
datados do dia 18.1.2018. Abertura: O Presidente da Mesa submeteu 
ao representante do Acionista proposta de lavratura da presente Ata em 
forma de sumário, conforme faculta o §1º, do artigo 130 da LSA, o que 
foi aprovado. Ordem do Dia: (1) Tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31.12.2016; e (2) Ratificar a remuneração 
global anual dos administradores. Deliberações Tomadas: Os 
representantes do Acionista da Companhia aprovaram, por unanimidade 
de votos e sem quaisquer restrições: (1) as Demonstrações Financeiras 
relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2016, acompanhadas 
do Relatório da Administração, do balanço patrimonial, demais peças 
das demonstrações financeiras e relatório dos auditores independentes, 
restando ratificado que, em razão do prejuízo apurado no exercício 
social encerrado em 31.12.2016, no valor de R$ 9.356.669,97 não 
haverá distribuição de dividendos ao acionista da Companhia; e (2) com 
abstenção dos interessados, a ratificação da remuneração global anual 
dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o ano 
de 2017, no valor máximo de R$ 8.100.000,00. Encerramento: Nada 
mais a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que, lida e 
achada conforme, vai assinada pelos presentes. Mesa: Ezequiel Oscar 
Archipretre, Presidente da Mesa. Amanda Lopes Lamussi - Secretária 
da Mesa. Acionista: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 
S.A. Angel Santodomingo Martell e Amancio Acúrcio Gouveia, Diretores. 
Certifico ser a presente transcrição fiel da Ata lavrada no livro próprio. 
Amanda Lopes Lamussi - Secretária da Mesa. JUCESP 83.914/18-3 
em 19/02/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

UBS BRASIL 
ACQUISITION HOLDING S.A.

CNPJ/MF nº 13.005.401/0001-86 - NIRE 35.300.387.295
Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
Realizada em 21 de Novembro de 2017

Data: 21 de novembro de 2017, às 14 horas. Local: Sede social da so-
ciedade localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 8º andar/
parte, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Presença: 
 Representantes dos acionistas detentores da totalidade do capital social 
da Sociedade, conforme se verifica pela assinatura lançada no Livro de 
Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Silvia Brasil Coutinho; 
Secretário/a: Aline de Menezes Santos; Ordem do Dia: Deliberar sobre 
a eleição de membro da diretoria, com a fixação de seus honorários e 
mandato. Deliberações: Após amplos debates, foram aprovadas, por 
unanimidade, as seguintes deliberações: 1. A eleição, como Diretor, do 
Sr. André Cadime de Godói, brasileiro, casado sob o regime de comu-
nhão parcial de bens, engenheiro aeronáutico, residente e domiciliado 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 9º andar, Itaim Bibi, 
CEP 04538-132, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador 
da Cédula de Identidade R.G. nº 09490492-7 (IFP-RJ) e inscrito no 
CPF/MF sob o nº 035.358.257-33. A remuneração do Diretor eleito neste 
ato será fixada por meio de assembleia geral de acionistas, observada a 
política de remuneração da Sociedade, em consonância com a regula-
mentação do Conselho Monetário Nacional. 1.1. O mandato do diretor 
ora eleito se estenderá até a posse dos eleitos na Assembleia Geral 
Ordinária de 2018, quando tanto ele quanto os demais administradores 
serão reeleitos ou substituídos por novos administradores, conforme o 
caso. 1.2. O diretor eleito, quando comunicado a respeito, declarou sob 
as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a 
administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de conde-
nação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, de peita ou suborno, 
de concussão, de peculato; ou contra a economia popular, contra o sis-
tema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 
 Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente declarou 
suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em 
livro próprio, a qual, logo após, foi lida, aprovada e por todos assinada. 
São Paulo, 21 de novembro de 2017. Assinaturas: Presidente: Silvia 
Brasil Coutinho; Secretário: Aline de Menezes Santos; Acionistas: 
UBS AG, neste ato representada por seus procuradores Silvia Brasil 
Coutinho e Aline de Menezes Santos. UBS International Holdings BV, 
neste ato representada por seus procuradores Silvia Brasil Coutinho e 
Aline de Menezes Santos. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro 
próprio. Acionistas: UBS AG: P. Silvia Brasil Coutinho; P. Aline de Mene-
zes Santos. UBS International Holdings BV: P. Silvia Brasil Coutinho; P. 
Aline de Menezes Santos. Presidente: Silvia Brasil Coutinho; 
Secretário(a): Aline de Menezes Santos. Diretor eleito: André Cadime 
de Godói. JUCESP nº 81.816/18-2 em 14/02/2018. Flávia R. Britto 
 Gonçalves - Secretária Geral.

Procable Energia 
e Telecomunicações S.A.

CNPJ: 02.513.112/0001-71 - NIRE 35.300.359.712
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01/01/2018

1. Data, Hora e Local: 01/01/2018, às 09h, na sede da Procable Energia 
e Telecomunicações S.A. (“Companhia”) em Diadema/SP. 2. Convoca-
ção e Presença: Convocação dispensada considerando a presença dos 
acionistas titulares de ações representativas de 100% do capital social 
da Companhia, conforme assinaturas constantes do livro de presença de
acionistas. 3. Composição da Mesa: Presidente: Fumitaka Nishimura; Se-
cretária: Liliane Dias Cicarelli. 4. Deliberações: Os acionistas, por unani-
midade, aprovaram, sem quaisquer ressalvas: 4.1. Em AGE: (i) Aprovar, 
por unanimidade, a reeleição de: (i) Fumitaka Níshimura, brasileiro, divor-
ciado, engenheiro eletricista, RG 4.707.167- SSP/SP, CPF 510.018.378-
00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Pre-
sidente (ii) Sr. Akihide Hashimoto, japonês, casado, administrador, RNE
V305548-S CGPI/DIREX/DPF, CPF 227.095.628-12, residente e domicilia-
do em São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Comercial (iii) Koji Naruke, 
japonês, casado, administrador de empresas, RNE G254359-M CGPI/DI-
REX/DPF e CPF 600.760.610-43, residente e domiciliado em São Paulo/
SP, para o cargo de Diretor Financeiro; (iv) lkuo Shigetoshi, japonês, ca-
sado, bacharel em engenharia, RNE G023454-S CGPI/DIREX/DPF e CPF
237.101.558-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, para o cargo 
de Diretor Técnico; (v) Liliane Dias Cicarelli, brasileira, divorciada, enge-
nheira eletricista, RG 13.276.605-SSP/SP, CPF 092.298.898-65, residente 
e domiciliada em São Paulo/SP, para o cargo de Diretora Administrativa
e; (vi) Miltom lsamu Saito, brasileiro, casado, tecnólogo, RG 6.391.466 
SSP/SP e CPF 791.572.388-04, residente e domiciliado em Osasco/SP,
para o cargo de Diretor Operacional, ficando registrada a dispensa pela 
Assembleia Geral ao atendimento ao disposto no § 3º do artigo 147 da Lei 
6404/1976, ambos com mandato que se inicia nesta data, 01/01/2018, fin-
dando-se em 01/01/2019. Os Diretores indicados acima ficam eleitos neste 
ato e tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura de termo de 
posse no livro próprio, ocasião em que farão a declaração de desimpedi-
mento prevista em lei. (ii) Aprovar, por unanimidade, sem quaisquer res-
salvas, fixar a remuneração global anual da administração da Companhia 
no valor total bruto de R$ 4.058.318,71.  5. Encerramento: Nada mais ha-
vendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma 
de sumário, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos
presentes. Diadema, 01/01/2018.  Mesa: Fumitaka Nishimura - Presidente, 
Liliane Dias Cicarelli - Secretária. Acionistas: Fumitaka Nishimura, Fujiku-
ra Ltd. Koji Naruke. JUCESP nº 59.718/18-3 em 02/02/2018.

Dionex Brasil 
Instrumentos Científi cos Ltda.

NIRE 35.220.443.563 - CNPJ/MF Nº 07.868.948/0001-02
Extrato da 9ª Alteração do Contrato Social

Pelo presente instrumento particular, Dionex Corporation, CNPJ/MF
07.820.785/0001-98, representada por, Rodrigo Alberto Correia da Sil-
va, RG nº 22.094.000-9 SSP/SP e CPF/MF nº 125.589.428-83, residente
em São Paulo/SP; e Thermo Fisher Scientifi c Brasil Instrumentos de
Processo Ltda., CNPJ/MF nº 09.287.895/0001-61 e JUCESP sob
NIRE 35.221.959.652, representada por, Solange Waileman, RG 
nº 16.991.071-4 SSP/SP e CPF/MF nº 085.837.768-30, residente em São
Paulo/SP, únicos sócios, resolvem: 1. Consignar que o endereço do escri-
tório do procurador dos sócios, Rodrigo Alberto Correia da Silva, foi altera-
do para a Avenida Angélica, 2.200, 4º andar, Consolação, CEP 01228-200,
São Paulo/SP. 2. Dionex Corporation, cede e transfere, a título oneroso,
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus e encargos, a totalidade de
suas 99.999 quotas do capital social, totalmente subscritas e integraliza-
das, com valor nominal de R$ 1,00 cada, totalizando R$ 99.999,00, com to-
dos os direitos, deveres e obrigações que essas representam, ao sócio
Thermo Fisher Scientifi c Brasil Instrumentos de Processo Ltda., con-
forme mútua e separadamente acordado entre Dionex Corporation e 
Thermo Fisher Scientifi c Brasil Instrumentos de Processo Ltda. 3. Em
virtude da cessão e transferência, Dionex Corporation, retira-se da So-
ciedade e Thermo Fisher Scientifi c Brasil Instrumentos de Processo
Ltda. obriga-se a reconstituir a pluralidade de sócios da Sociedade, nos
termos da Lei. Dionex Corporation e Thermo Fisher Scientifi c Brasil 
Instrumentos de Processo Ltda. dão-se, reciprocamente, a mais ampla,
plena, geral, e irretratável quitação, para nada mais reclamarem. 4. Alterar
a Cláusula 6ª do Contrato Social: “Cláusula 6ª: O capital social da Socieda-
de, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de
R$ 100.000,00, dividido em 100.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00
cada, todas detidas por Thermo Fisher Scientifi c Brasil Instrumentos 
de Processo Ltda. § 1º: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor
de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização
do capital. § 2º: Thermo Fisher Scientifi c Brasil Instrumentos de Pro-
cesso Ltda. promoverá a reconstituição da pluralidade de sócios da Socie-
dade, nos termos da Lei.” 5. Consolidar o Contrato Social. Nada mais. São
Paulo, 30/08/2017. Dionex Corporation p.p. Rodrigo Alberto Correia da
Silva - Sócio Retirante, Thermo Fisher Scientifi c Brasil Instrumentos de
Processo Ltda. p.p. Solange Waileman. JUCESP nº 394.629/17-6 em
06.09.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Luzalite - Comércio, Incorporações e 
Participações S/A.

CNPJ Nº. 61.346.342/0001 -52 - NIRE 353.004.555-76
Ata da Assembléia Geral Ordinária  Realizada em 04.01.2018.

Data, Hora e Local: 04/01/2018, às 10 hs, na Sede Social à Rua Silva 
jardim n° 325, bairro Vila Mathias,na cidade de Santos/SP. Quorum, 
Totalidade do Capital Social conforme assinaturas no livro de presença. 
Mesa: Joaquim da Rocha Brites - Presidente e Abrahão Brandão 
Fernandes - Secretário. Convocação e Aviso Aos Acionistas- Por 
carta em 01/12/2017. Ordem do dia, 1 - Prestação de contas dos 
administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2015; 2 - 
Destinação do Lucro do exercício findo; 3 - Reeleição dos membros da 
Diretoria e fixação das respectivas remunerações. Deliberações, item “1”, 
Aprovados relatório da Diretoria e Demonstrações do exercício findo em 
31/12/ 2015. conforme publicado nos jornais “ Diário Oficial Empresarial” 
em 28/12/2017 e jornal” Gazeta de São Paulo em 28.12.2017. Item “2” 
Adicionar ao Lucro Acumulado o lucro do exercício de 2017. Item “3” 
Foram Reeleitos os membros da diretoria, Joaquim Da Rocha Brites, 
RG SSP n° 2.476.185 e CPF n° 017.119.978-20, para o Cargo de Diretor 
Presidente. Pedro Da Rocha Brites, RG SSP n° 3.034.092-5 e CPF nº 
036.599.148-19, para o cargo de Diretor Vice Presidente. Caio Girardelli 
da Rocha Brites, RG SSP n° 34.645.560-1 e CPF n ° 345.721.968-
00, para o cargo de Diretor de Marketing. Denis Girardelli da Rocha 
Brites, RG SSP n° 46.603.360-6, e CPF nº 392.771.018-06, para o cargo 
de Diretor Comercial. todos qualificados e identificados na ATA que os 
elegeu. A seguir assinara m o termo de posse lavrado no livro de Atas 
de reunião de Diretoria. O prazo da gestão dos administradores continua 
de 03 a nos. Ficou decidido que não haverá remuneração para nenhum 
dos cargos. Decisão dos presentes, Conselho Consultivo não foi eleito. 
permanecendo vagos todos os cargos. Conselho Fiscal Dispensado. 
Observações Finais, Deliberações unânimes. Os Termos de Posse e as 
Declarações de Desimpedimento estão em Ata em anexo. Encerramento 
- Nada mais havendo a tratar, lavrada a presente ata. no livro próprio, a 
qual, tendo sido lida e aprovada vai para todos os presentes assinada em 
três vias para registro na JUCESP e posterior publicação na forma da lei. 
Santos, 04/01/2018. Joaquim da Rocha Brites; Pedro da Rocha Brites; 
Caio Girardelli da Rocha Brites; Denis Girardelli da Rocha Brites. 
Abrahão Brandão Fernandes. Jucesp nº 87.820/18-3 em 20/02/2018. 
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

PAN Arrendamento Mercantil S/A
CNPJ/MF nº 02.682.287/0001-02 - NIRE 35.300.156.935

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 08 de Dezembro de 2017

1. Data, Hora e Local: 08/12/2017, às 18:30, na sede social da Compa-
nhia, na Avenida Paulista, 1374, 13º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP
01310-100. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo
em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Adminis-
tração da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Leandro de Azambuja Micotti,
Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo. 4. Ordem do Dia: Deliberar pela
retifi cação do prazo de mandato de eleição do Sr. Luiz Francisco Monteiro
de Barros Neto, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, confor-
me deliberado pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia
realizada em 06/11/2017, com objetivo de adequar o prazo de mandato ao
disposto no Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: Instalada a
Reunião, após exame, análise e discussão das matérias constantes na Or-
dem do Dia, os Conselheiros deliberaram, sem ressalvas ou restrições
pela retifi cação do prazo de mandato do Sr. Luiz Francisco Monteiro de
Barros Neto, brasileiro, casado, economiário, RG nº 1.203.038 SSP/DF,
inscrito no CPF/MF nº 703.347.227-72, com o endereço comercial na Ave-
nida Paulista, nº 1.374, 16º andar, CEP: 01310-100, São Paulo/SP, para o
cargo de Diretor Presidente, de 31/12/2019, conforme deliberado na Reu-
nião do Conselho de Administração da Companhia realizada em
06/11/2017, para o mandato até a posse de novo Diretor Presidente que
vier a ser eleito na primeira RCA da Companhia que ocorrer após a AGO
de 2019. Tal alteração tem por objetivo adequar o prazo de mandato do Sr.
Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto ao disposto no Estatuto Social da
Sociedade. O Sr. Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto tomará posse em
seu cargo após a homologação de sua eleição pelo Banco Central do Bra-
sil, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro pró-
prio, com a previsão expressa da respectiva declaração de desimpedimen-
to e dos demais documentos pertinentes para sua posse, documentos es-
tes que serão anexados à presente ata e, após os registros necessários, fi -
carão arquivados na sede da Companhia. Desta forma, a Diretoria da
Companhia passará a ter a seguinte composição, após a homologação do
Banco Central do Brasil, com mandato até a posse dos Diretores que fo-
rem eleitos na primeira RCA da Companhia que ocorrer após a AGO de
2019: Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto, como Diretor Presidente; 
Carlos Eduardo Pereira Guimarães, como Diretor de Relações com Inves-
tidores; Eduardo Almeida Prado, como Diretor; e José Luiz Trevisan Ribei-
ro, como Diretor, sendo todos acima com seus endereços comerciais na
Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP
01310-100. 6. Encerramento: Nada mais a ser tratado e inexistindo qual-
quer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se la-
vrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os
Conselheiros presentes. Assinaturas: Presidente: Leandro de Azambuja
Micotti. Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo. Membros do Conselho
de Administração: José Luiz Acar Pedro, Leandro de Azambuja Micotti e
Alex Sander Moreira Gonçalves. A presente é cópia fi el da ata lavrada em
livro próprio. São Paulo, 08/12/2017. Leandro de Azambuja Micotti - Pre-
sidente, Gabriel Gustavo de Camargo - Secretário. JUCESP nº 87.254/18-
9 em 19.02.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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