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1. Contexto operacional: A Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A. rece-
beu autorização pela Superintendência de Seguros Privados para operar 
com seguros de danos e de pessoas em todo território nacional. O controle 
acionário da Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A. é exercido pela Fair-
fax Financial Holdings Limited, sociedade existente e organizada no Cana-
dá. A Seguradora oferece uma ampla linha de produtos, voltados para aten-
der as necessidades específicas de seus clientes. A sede está localizada na 
Alameda Santos, 1940, 4o andar, em São Paulo, no Estado de São Paulo. A 
emissão dessas demonstrações financeiras da Seguradora foi autorizada 
pela Administração, em 24 de fevereiro de 2012. 2. Apresentação das de-
monstrações financeiras: As principais práticas contábeis adotadas pela 
Seguradora para o registro das operações e elaboração das demonstra-
ções financeiras estão em conformidade com a Lei das Sociedades por 
Ações (Lei no 6.404/1976) associada com as normas regulamentares do 
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e Superintendência de 
Seguros Privados (SUSEP) e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), aprovadas pela SUSEP e estão sendo apresentadas segundo crité-
rios estabelecidos pelo plano de contas instituído para as Sociedades Se-
guradoras, Resseguradoras locais, de Capitalização e Entidades Abertas 
de Previdência Complementar. Em 28 de dezembro de 2007, foi promulga-
da a Lei no 11.638, alterada pela Medida Provisória (MP) no 449 de 04 de 
dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941 de 28 de maio de 2009. 
As Leis no 11.638/2007 e no 11.941/2009 modificaram e introduziram novos 
dispositivos à Lei das Sociedades por Ações, tendo como principal objetivo 
atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o processo de 
convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas cons-
tantes nas normas internacionais de contabilidade que são emitidas pelo 
International Accounting Standards Board (IASB). Em 31 de agosto de 2011 
foi emitida a Circular SUSEP 426 que alterou a Circular SUSEP 424, emiti-
da em 29 de abril de 2011. Essa Circular não produziu mudanças significa-
tivas na Seguradora. A Circular SUSEP no 424 que revogou a Circular SU-
SEP no 379/2008 estabeleceu o novo plano de contas das Seguradoras e 
introduziu mudanças nas classificações de contas e nas demonstrações fi-
nanceiras como a apresentação da recuperação com custos de apólices 
em linha específica “Receita com emissão de apólices” e também de um 
novo grupo, apartando os efeitos da operação de resseguros das demais 
linhas operacionais, demonstrado na linha “Resultado com resseguros”. 
As informações de prêmios de resseguros são demonstradas em todas as 
linhas das demonstrações financeiras líquidas dos custos de aquisição. 
As provisões técnicas estão constituídas brutas de resseguros, sendo que 
os respectivos registros estão demonstrados na linha “Ativos de resseguros 
- provisões técnicas”. As demonstrações financeiras referentes ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2010, apresentado em forma conjunta com as 
demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2011 foram elaboradas 
de acordo com as práticas contábeis vigentes no Brasil e, para fins de com-
paração foram reclassificadas. Essa reclassificação não gerou efeitos no 
resultado e no patrimônio da Seguradora. A Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP) aprovou através da Circular SUSEP no 424/2011 diver-
sos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
que estão sendo considerados na elaboração das presentes demonstra-
ções financeiras. As demonstrações financeiras foram preparadas seguindo 
os princípios da convenção do custo histórico, modificada pela avaliação de 
ativos financeiros nas categorias disponíveis para venda e avaliados ao 
valor justo através do resultado. As demonstrações financeiras foram prepa-
radas segundo a premissa de continuação dos negócios da Seguradora em 
curso normal. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de 
certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento 
por parte da administração da Seguradora no processo de aplicação das 
políticas contábeis. 3. Resumo das principais práticas contábeis: 
(a) Base para preparação: As demonstrações financeiras foram elabora-
das e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, para entidades supervisionadas pela SUSEP e com base nos 
pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pela Circular SUSEP no 
424/2011. As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o 
custo histórico como base de valor e a avaliação dos ativos financeiros nas 
categorias “disponível para a venda” por meio do patrimônio líquido, e “ava-
liados ao valor justo” por meio do resultado. (b) Normas e interpretações 
de normas que ainda não estão em vigor: A Seguradora avaliou os Pro-
nunciamentos Técnicos do CPC que ainda não estão em vigor e constatou 
que nenhum deles tem aplicabilidade imediata em seus negócios, são eles: 
• CPC 09 - “Demonstração do Valor Adicionado (DVA)” que tem por objetivo 
estabelecer critérios para a elaboração da Demonstração do Valor 

Relatório da Administração

Balanço patrimonial em 31 de dezembro - Em milhares de reais

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Em milhares de reais

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2011
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Demonstração do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro 
- Em milhares de reais, exceto o prejuízo por ação

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais

Conciliação do lucro líquido do período com
fluxo de caixa das atividades operacionais

Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais

Aos Acionistas,
Submetemos à apreciação de V.Sas., o Relatório da Administração e as 
demonstrações financeiras da Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A., 
relativas ao exercício de 2011, apuradas com base na regulamentação 
vigente.
A Empresa
A Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A. iniciou suas operações em 
março de 2010, após autorização da SUSEP para operar com seguros de 
danos e de pessoas em todo o território nacional. Nossa operação local 

conta com uma equipe experiente e especializada e abrange as principais 
linhas de negócios (Property, Liability, Marine e Surety) provendo soluções 
diferenciadas e inovadoras na transferência de riscos.
Resultado e Patrimônio
O resultado do exercício de 2011 foi de R$ -11,6 milhões. O patrimônio 
líquido totalizou R$ 64,7 milhões em 31 de dezembro de 2011 e o total de 
ativos de R$ 358,4 milhões. Os prêmios emitidos líquidos totalizaram R$ 
171,5 milhões no período. Os índices de sinistralidade e de comercialização 
sobre o prêmio ganho foram de 71% e -12%, respectivamente.

Agradecimentos
Agradecemos aos nossos corretores, que mantêm operações com a 
FAIRFAX, pelo trabalho conjunto e pela confiança renovada com a qual 
fomos distinguidos; aos segurados; às autoridades da Superintendência de 
Seguros Privados; e principalmente aos nossos profissionais pela sua 
dedicação.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2012
A Diretoria

Ativo 2011 2010
 Circulante 290.451 161.523
  Disponível 3.744 916
 Caixa e bancos 3.744 916
 Aplicações 95.726 86.049
 Créditos das operações com seguros e resseguros 86.571 28.268
  Prêmios a receber 78.661 23.056
  Operações com seguradoras 6.557 1.652
  Operações com resseguradoras 1.126 3.545
  Outros créditos 227 13
 Ativos de resseguro - provisões técnicas 88.029 37.865
 Títulos e créditos a receber 77 52
  Títulos e créditos a receber 3 –
  Créditos tributários e previdenciários 11 –
  Outros créditos 63 52
 Despesas antecipadas 8.305 5.343
 Custos de aquisição diferidos 7.999 3.032
  Seguros 7.999 3.032
Não circulante 67.949 3.612
 Realizável a longo prazo 65.923 2.526
  Aplicações 17.281 –
  Créditos das operações com seguros e resseguros 6.241 183
   Prêmios a receber 6.241 183
  Ativos de resseguro - provisões técnicas 37.092 1.647
  Títulos e créditos a receber – 171
   Créditos tributários e previdenciários – 171
  Custos de aquisição diferidos 5.309 525
   Seguros 5.309 525
 Imobilizado 1.545 677
  Bens móveis 1.301 319
  Outras imobilizações 244 358
 Intangível 481 409
  Outros intangíveis 481 409
Total do ativo 358.400 165.135

Passivo e patrimônio líquido 2011 2010
Circulante 240.756 100.882

 Contas a pagar 7.066 4.333
  Obrigações a pagar 3.389 2.465
  Impostos e encargos sociais a recolher 2.919 1.351
  Encargos trabalhistas 583 389
  Impostos e contribuições 149 128
  Outras contas a pagar 26 –
 Débitos das operações com seguros e resseguros 88.643 41.111
  Prêmios a restituir 48
  Operações com seguradoras 10.713 912
  Operações com resseguradoras 69.364 37.924
  Corretores de seguros e resseguros 8.518 2.275
 Depósitos de terceiros 5.518 134
 Provisões técnicas - seguros e resseguros 139.529 55.304
  Danos 139.469 55.304
  Pessoas 60 –

 Não circulante 52.877 3.633
  Débitos das operações com seguros e resseguros 2.102 –
   Operações com resseguradoras 2.102 –
 Provisões técnicas - seguros e resseguros 50.775 3.633
  Danos 50.775 3.633

 Patrimônio líquido 64.767 60.620
  Capital social 86.961 71.203
  Prejuízos acumulados (22.194) (10.583)

Total do passivo e patrimônio líquido 358.400 165.135

2011 2010
Prêmios emitidos líquidos 171.507 61.469
Variação das provisões técnicas de prêmios (86.435) (44.351)
Prêmios ganhos 85.072 17.118
Receita com emissão de apólices 140 36
Sinistros ocorridos (60.120) (14.868)
Custos de aquisição (9.906) (1.648)
Outras despesas operacionais (819) (172)
Resultado com resseguro (11.721) (1.570)
 Receita com resseguro 44.795 11.938
 Despesa com resseguro (56.516) (13.508)
Despesas administrativas (16.363) (12.687)
Despesa com tributos (2.837) (1.002)
Resultado financeiro 8.640 10.344
Resultado antes dos impostos e participações (7.914) (4.449)
 Participações sobre o resultado (3.697) (2.246)
Prejuízo do exercício (11.611) (6.695)
Quantidade de ações 86.961.791 71.202.837
Prejuízo por ação - R$ (0,13) (0,09)

As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Capital social
(estrangeiro)

Aumento de capital
(em aprovação)

Prejuízos
acumulados Total

Em 1o de janeiro de 2010 44.340 (3.888) 40.452
 Aumento de capital em aprovação - AGO/E de 29 de março de 2010 26.863 26.863
  Aprovação de aumento de capital - Portaria SUSEP nº 1123/10 26.863 (26.863)
 Prejuízo do exercício   (6.695) (6.695)
Em 31 de dezembro de 2010 71.203 – (10.583) 60.620
 Aumento de capital em aprovação - AGO/E de 19 de agosto de 2011 15.758 15.758
  Aprovação de aumento de capital - Portaria SUSEP nº 4360/11 15.758 (15.758)
 Prejuízo do exercício   (11.611) (11.611)
Em 31 de dezembro de 2011 86.961 – (22.194) 64.767

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

2011 2010
Atividades operacionais
 Recebimentos de prêmios de seguros 135.503 39.275
 Outros recebimentos operacionais (salvados,
  ressarcimentos e outros) 7.227 4
 Pagamentos de sinistros e comissões (27.311) (2.720)
 Repasses de prêmios por cessão de riscos (82.378) (12.412)
 Pagamento de despesas com operações de seguros
  e resseguros (564) –
 Pagamentos de despesas e obrigações (19.214) (13.230)
 Outros pagamentos operacionais (76) –
Caixa gerado pelas operações 13.187 10.917
 Impostos e contribuições pagos (5.781) (1.611)
 Investimentos financeiros (19.046) (8.032)
  Aplicações (111.921) (85.122)
  Vendas e resgates 92.875 77.090
Caixa líquido gerado (consumido)
 nas atividades operacionais (11.640) 1.274
Atividades de investimento
Pagamento pela compra de ativo permanente
Imobilizado (1.083) (97)
Intangível (207) (274)
Caixa líquido consumido nas atividades
 de investimento (1.290) (371)
Atividades de financiamento
 Aumento de capital 15.758 –
Caixa líquido gerado nas atividades
 de financiamento 15.758 –
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 2.828 903
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 916 13
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 3.744 916
Diminuição nas aplicações financeiras -
 recursos livres (8.782) (7.127)

As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras

2011 2010
Prejuízo do exercício (11.611) (6.695)
 Aumento dos itens que não afetam o caixa 349 242
  Depreciação e amortização 349 242
 Redução de ativos (208.713) (101.565)
  Prêmios a receber (61.663) (23.239)
  Ativos financeiros mensurados ao valor
   justo pelo resultado (26.958) (18.383)
  Outros Créditos com operações
   de Seguros e Resseguros (120.205) (59.827)
  Despesas Antecipadas/Adiantamentos
   e impostos a compensar 113 (116)
 Aumento de passivos 208.335 109.292
  Contas a pagar 2.464 2.514
  Salários e encargos 248 224
  Outras obrigações a pagar 74.234 47.489
  Provisões técnicas de seguros 131.368 58.937
  Impostos e contribuições a recolher 21 128
Caixa gerado (consumido) nas operações (11.640) 1.274

As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras

Adicionado exigido apenas nas demonstrações financeiras consolidadas. 
• CPC 17 - “Contratos de Construção” que estabelece o tratamento contábil 
das receitas e despesas associadas a contratos de construção que se ca-
racterizam por ter suas datas de início e término em períodos contábeis 
diferentes. • CPC 29 - “Ativo Biológico e Produto Agrícola” que estabelece o 
tratamento contábil e as respectivas divulgações, pertinentes à avaliação 
dos estoques dos ativos biológicos e dos produtos agrícolas, como parte do 
registro das atividades agrícolas. (c) Apresentação de informações por 
segmento: As informações por segmentos operacionais são apresentadas 
de modo consistente com o relatório interno fornecido para a Diretoria Exe-
cutiva responsável pela avaliação de desempenho dos segmentos opera-
cionais e também pela tomada das decisões estratégicas da Seguradora. A 
Seguradora aplicou o CPC 22 - “Informações por Segmento” equivalente ao 
IFRS 8 e, considerando a especialização em linhas comerciais de seguros, 
designou o segmento de ramos elementares como segmento reportável, 
conforme critérios qualitativos e quantitativos do CPCs. (d) Conversão de 
moeda estrangeira: Para fins de demonstração dos fluxos de caixa, in-
cluem caixas e contas-correntes em bancos que apresentem risco insignifi-
cante de mudança de valor justo, utilizados pela Seguradora para gerencia-
mento dos seus compromissos de curto prazo. (i) Moeda funcional e 
moeda de apresentação: A demonstração financeira da Seguradora é 
apresentada em Reais (R$), que também é a moeda funcional de apresen-
tação. (ii) Conversão e saldos denominados em moeda estrangeira: 
As transações denominadas em moeda estrangeira são convertidas para 
moeda funcional da Seguradora, utilizando-se as taxas de câmbio da data 
das transações. Ganhos ou perdas de conversão de saldos denominados 
em moeda estrangeira, resultantes da liquidação de tais transações e da 
conversão de saldos na data de fechamento de balanço, são reconhecidos 
no resultado do período. (e) Caixa e equivalente de caixa: Para fins de 
demonstração dos fluxos de caixa, incluem caixas e contas-correntes em 
bancos que apresentem risco insignificante de mudança de valor justo, 
utilizados pela Seguradora para gerenciamento dos seus compromissos de 
curto prazo. (f) Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros 
- impairment: Os valores dos ativos não financeiros da Seguradora são 
revistos para determinar se há alguma indicação de impairment, que é re-
conhecido no resultado do exercício se o valor de contabilização de um 
ativo ou de sua unidade geradora de caixa exceder seu valor recuperável. 
(g) Ativos não financeiros: Ativos não financeiros sujeitos a depreciação 
são avaliados para impairment quando ocorram eventos ou circunstâncias 
que indiquem que o valor contábil do ativo não seja recuperável. Uma perda 
para impairment é reconhecida no resultado do período para o valor pelo 
qual o valor contábil do ativo exceda o valor recuperável do ativo. Para fins 
de testes de impairment de ativos não financeiros os ativos são agrupados 
no menor nível para o qual a Seguradora consegue identificar fluxos de 
caixa individuais gerados dos ativos, definidos como Unidades Geradoras 
de Caixa (UGCs). Devido especialização da seguradora em seguros corpo-
rativos, a Seguradora avalia suas atividades como uma única unidade gera-
dora de caixa (UGC Seguros Corporativos). Os ativos intangíveis, incluindo 
gastos incorridos com o desenvolvimento de sistemas e softwares e ativo 
imobilizado são alocados à UGC para o teste de impairment. Os ativos re-
gistrados como custos de aquisição diferidos de contratos de seguros são 
avaliados, quanto à sua recuperabilidade, segundo o teste de LAT. O ativo 
imobilizado e ativo intangível são avaliados para impairment a cada data de 
balanço e quando a administração identifica evidências objetivas de impair-
ment decorrentes de fatores internos ou externos ao negócio da Segurado-
ra. O valor recuperável da Unidade Geradora de Caixa (UGC) é determina-
do com base no cálculo do valor em uso. (h) Ativos financeiros: 
(i) Classificação e mensuração: A Seguradora classifica seus ativos fi-
nanceiros seguindo as seguintes categorias: “títulos para negociação (ou 
valor justo por meio de resultado)”, “empréstimos e recebíveis”, “disponíveis 
para a venda” e “mantidos até o vencimento.” • Títulos para negociação - A 
administração da Seguradora entende que a melhor classificação para a 
sua carteira de títulos em 31 de dezembro de 2011 é a categoria de “Títulos 
para negociação”, em função dos títulos e valores mobiliários terem sido 
adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados, 
avaliados pelo valor de mercado em contrapartida ao resultado do período. 
Não há ativos classificados nas categorias “disponível para venda” ou “man-
tidos até o vencimento”. • Empréstimos e recebíveis - Incluem-se nessa 
categoria os recebíveis originados de contratos de seguros, tais como os 
saldos de prêmios a receber de segurados, são classificados nesta catego-
ria e são mensurados pelo valor de prêmio emitido. Os outros recebíveis da 
Seguradora compreendem as demais contas a receber e caixa e equivalen-
tes de caixa, exceto os investimentos de curto prazo. Todos os recebíveis 

são avaliados para impairment (recuperação) a cada data de balanço. 
• Determinação de valor justo de ativos e passivos financeiros - O valor 
justo dos ativos financeiros é registrado com base em mercado ativo ou 
cotações públicas. Sem mercado ativo, o valor justo é realizado através de 
técnicas e/ou metodologias de valorização apropriadas, tais como: uso de 
recentes transações de mercado; referências ao valor justo de outro instru-
mento que seja substancialmente similar; fluxo de caixa descontado; e/ou 
modelos específicos de precificação utilizados pelo mercado. (ii) Análise 
de recuperabilidade de ativos financeiros e não financeiros (impair-
ment): • Ativos financeiros avaliados ao custo amortizado (incluindo 
prêmios a receber de segurados) - A Seguradora avalia a cada data de 
balanço se há evidência de que um determinado ativo classificado na cate-
goria de recebíveis (ou se um grupo de ativos) esteja deteriorado ou impai-
red. Caso um ativo financeiro seja considerado como impaired, a Segurado-
ra somente registra a perda no resultado do período se houver evidência 
objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos que ocorram 
após a data inicial de reconhecimento do ativo financeiro nesta categoria e 
se o valor da perda puder ser mensurado com confiabilidade pela adminis-
tração. As perdas são registradas e controladas em uma conta retificadora 
do ativo financeiro. Para a análise de impairment, a Seguradora utiliza diver-
sos fatores observáveis que incluem: • dificuldades significativas do emissor 
ou do devedor; • quebra de termos contratuais, tais como default ou não 
cumprimento dos pagamentos devidos pelo devedor; • é provável que o 
emissor ou devedor entre em falência ou concordata; • desaparecimento de 
um determinado ativo de um mercado ativo (para títulos e valores mobiliá-
rios); • informações observáveis que indicam que há uma redução mensu-
rável dos fluxos de caixa futuros de um grupo de ativos (para o acesso co-
letivo de impairment), embora esta redução não possa ser atribuída 
individualmente para os ativos individualmente não significativos. Para ava-
liação de impairment dos prêmios a receber a Seguradora calcula a provi-
são para riscos de créditos com o intuito de cobrir as perdas esperadas na 
realização dos créditos, apurada com base na parcela de prêmios penden-
tes vencidos, acima de 60 dias, de acordo com norma específica prevista na 
Circular SUSEP no 424/11. Em 31 de dezembro a avaliação da Seguradora 
resultou em constituição da respectiva provisão no valor de R$ 135 (não 
houve constituição em 2010) (Nota 6.1). • Ativos financeiros avaliados ao 
valor justo - A Seguradora avalia a cada data de balanço se há evidência 
objetiva de que um ativo classificado como disponível para a venda está 
individualmente impaired. No caso de investimentos em instrumentos de 
capital (ações) a Seguradora avalia se há um declínio significativo ou pro-
longado no valor de mercado do ativo do seu custo. Caso tal evidência 
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Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2011 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
existir, a perda acumulada (avaliada como a diferença entre o custo de aqui-
sição e o valor de mercado atual do ativo, menos quaisquer perdas para 
impairment registradas previamente) é removida do patrimônio líquido e 
reconhecida imediatamente no resultado do período. Perdas para impair-
ment em instrumentos de capital que são registradas no resultado do perí-
odo não são revertidas. Para instrumentos de dívida, as perdas com impair-
ment registradas são revertidas quando se o valor justo do instrumento 
financeiro aumentar e se o aumento puder ser objetivamente relacionado a 
um evento que ocorreu após a data que a perda por impairment foi inicial-
mente reconhecida. Não há ativos financeiros classificados como disponível 
para venda nessa data de balanço. • Apresentação líquida (compensa-
ção) de ativos e passivos financeiros - Ativos e passivos financeiros so-
mente são apresentados de forma líquida no balanço patrimonial quando 
há um direito legal irrevogável de compensar ativos e passivos junto à con-
traparte e quando a Seguradora possui a intenção de liquidar os instrumen-
tos em uma forma líquida ou realizar o ativo e liquidar um determinado 
passivo financeiro simultaneamente. (i) Ativo imobilizado de uso próprio: 
O ativo imobilizado de uso próprio compreende equipamentos, móveis e 
utensílios, instalações e outros ativos fixos utilizados para a condução dos 
negócios da Seguradora. O imobilizado de uso é demonstrado ao custo 
histórico de formação da Seguradora que foi adquirido durante os exercí-
cios de 2009, 2010 e 2011. O custo do ativo imobilizado é reduzido por de-
preciação acumulada do ativo até a data de preparação das demonstrações 
financeiras. O custo histórico do ativo imobilizado compreende gastos que 
não são diretamente atribuíveis para a aquisição dos itens capitalizáveis e 
para que o ativo esteja em condição de uso. O ativo imobilizado está de-
monstrado ao custo e a depreciação calculada pelo método linear, com 
base em taxas que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens 
conforme as seguintes taxas anuais: móveis, utensílios e instalações - 10%, 
equipamentos - 20% e veículos - 20%. Gastos subsequentes são capitaliza-
dos ao valor contábil do ativo imobilizado ou reconhecido como um compo-
nente separado do ativo imobilizado somente quando é provável que bene-
fícios futuros econômicos associados com o item do ativo irão fluir para a 
Seguradora e o custo do ativo possa ser avaliado com confiabilidade. 
Quando ocorre a substituição de um determinado componente ou “parte” de 
um componente, o item substituído é baixado, apropriadamente. Todos os 
outros gastos de reparo ou manutenção são registrados no resultado do 
período conforme incorridos. O valor residual e a vida útil dos ativos são 
revisados, e ajustados, se necessário, a cada data de balanço. O valor con-
tábil de um item do ativo imobilizado é baixado imediatamente se o valor 
recuperável do ativo é inferior ao valor contábil do ativo segundo as regras 
do CPC 01. Ativos intangíveis: O ativo intangível é composto por licenças 
de software adquiridas, capitalizadas com base nos custos incorridos até 
o ponto em que esses softwares estejam prontos para ser utilizados. Esses 
custos são amortizados durante sua vida útil estimável até cinco anos, ou 
período de uso da licença, quando predeterminado pelo fornecedor. 
(j) Contratos de seguro e contratos de investimento - classificação: 
Na adoção inicial do CPC 11, a Seguradora efetuou o processo de classifi-
cação de todos os contratos de seguro e resseguro com base em análise 
de transferência de risco significativo de seguro entre as partes no contrato, 
considerando adicionalmente, todos os cenários com substância comercial 
onde o evento segurado ocorre, comparado com cenários onde o evento 
segurado não ocorre. A Seguradora emite diversos tipos de contratos de 
seguros em diversos ramos que transferem risco de seguro, risco financeiro 
ou ambos. Como guia geral, a Seguradora define risco significativo de se-
guro como a possibilidade de pagar benefícios adicionais significativos aos 
segurados na ocorrência de um evento de seguro (com substância comer-
cial) que são maiores do que os benefícios pagos caso o evento segurado 
não ocorra. Contratos de investimento são aqueles contratos que não trans-
ferem risco de seguro ou transferem risco de seguro insignificante. Na data 
de adoção dos CPCs a Seguradora não identificou contratos classificados 
como “contratos de investimento” na aplicação inicial do CPC 11. Os contra-
tos de resseguro também são classificados segundo os princípios de trans-
ferência de risco de seguro do CPC 11. Os contratos de resseguro que não 
atendem à definição de um contrato de seguro segundo o CPC 11 são 
classificados como ativos financeiros. Todos os contratos de resseguro fo-
ram classificados como contratos de seguro por transferirem risco significa-
tivo de seguro entre as partes no contrato. (k) Avaliação de ativos e pas-
sivos originados de contratos de seguro: • Avaliação de ativos de 
contratos de resseguro - A Seguradora contratou resseguro com partici-
pantes no mercado onde a política de risco de crédito da Seguradora prevê 
que somente resseguradores de primeira linha, ou seja, resseguradores 
com alto rating de crédito são considerados no curso normal de seus negó-
cios. No caso dos resseguradores locais que não dispõem de rating de 
crédito, a Seguradora utiliza análise de crédito específica para definição dos 
parceiros e percentuais de alocação, pelo menos a cada renovação de con-
trato. Os ativos de resseguro são representados por valores a receber de 
resseguradores a curto e longo prazo, dependendo do prazo esperado de 
realização (ou recebimento) dos ativos de resseguro com os ressegurado-
res. Os ativos de resseguro são avaliados consistentemente com os saldos 
associados com os passivos de seguro que foram objeto de resseguro e 
conforme os termos e condições de cada contrato. Os passivos a serem 
pagos a resseguradores são compostos substancialmente por prêmios pa-
gáveis em contratos de resseguro. Quaisquer ganhos ou perdas originados 
na contratação inicial de resseguro são amortizados durante o período de 
expiração do risco dos contratos.
Resseguradores Rating S&P/Fitch 2011 2010
Locais Sem rating 26.703 4.280
Eventuais A 1.289 405

A- 3.554 1.895
A+ 526 346
AA- 843 162
AA+ 72 –

Admitidos A 261 1.347
A- 4.265 329
A+ 13.702 4.455
AA+ 829 –
AA- 3.707 108
AA 765 181

56.516 13.508
A Seguradora acessa a recuperabilidade (impairment) dos ativos de resse-
guro regularmente e no mínimo a cada data de balanço. Quando há evidên-
cia objetiva de impairment, a Seguradora reduz o valor contábil do ativo de 
resseguro ao seu valor estimado de recuperação e reconhece imediata-
mente qualquer perda no resultado do período. Segundo diretrizes do CPC 
11, a Seguradora utiliza uma metodologia similar àquela utilizada para 
 ativos financeiros mantidos até o vencimento para determinar que há 
 evidência objetiva de deterioração em um ativo de resseguro. Não foram 
identificadas evidências objetiva para constituição impairment de ressegu-
ro. • Passivos de contratos de seguro - Na adoção inicial do CPC 11, a 
Seguradora utilizou a isenção de utilizar as suas políticas contábeis anterio-
res, ou seja, BR GAAP (políticas e práticas contábeis geralmente aceitas no 
Brasil que estão relacionadas abaixo) utilizadas para avaliação dos passi-
vos de contratos de seguro e ativos de contratos de resseguro. Dentre as 
isenções previstas no CPC 11, a Fairfax Brasil também aplicou outros pro-
cedimentos mínimos requeridos para uma entidade que aplica o CPC 11 
pela primeira vez, tais como: (i) teste de adequação de passivos (ou Liabili-
ty Adequacy Test), (ii) teste de impairment de ativos de resseguro, (iii) ava-
liação de nível de prudência utilizado na avaliação de contratos de seguro e 
(iv) identificação de derivativos embutidos em contratos de seguro. A Segu-
radora não aplicou os princípios de Shadow Accounting (ou Contabilidade 
Reflexa) já que não possui contratos cuja avaliação dos passivos, ou bene-
fícios aos segurados, sejam impactados por esta política. A Resolução 
CNSP no 162/06 e alterações posteriores instituem regras e procedimentos 
para a constituição das provisões técnicas das sociedades seguradoras. 
A Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) foi constituída pela parcela do 
prêmio de seguro correspondente ao período de risco a decorrer com base 
no critério pro rata dia, representando a responsabilidade da Seguradora na 
cobertura de seguros para os contratos com período de vigência em aberto 
na data do balanço. A Provisão de Prêmios Não Ganhos de Riscos Vigentes 
mas Não Emitidos (PPNG-RVNE) foi apurada com base no histórico de 

apólices vigentes antes da emissão. A PPNG-RVNE foi calculada por méto-
do estatístico para apólices com prêmios até R$ 1 milhão. Para apólices 
com prêmios superiores a R$ 1 milhão, a provisão foi calculada através da 
relação de apólices vigentes mas não emitidas até a data-base da  contabi-
lização, utilizando-se a fórmula idêntica à fórmula de cálculo da PPNG. 
O registro contábil dessa provisão foi efetuado em conformidade com o 
atual plano de contas previsto pela SUSEP. A Provisão de Sinistros a Liqui-
dar foi constituída por estimativa de pagamentos prováveis, determinada 
com base nos avisos de sinistros recebidos até a data do balanço e atuali-
zada monetariamente nos termos da legislação. A Provisão para Sinistros 
Ocorridos e Não Avisados (IBNR) foi constituída em consonância com as 
normas do CNSP e está sendo contabilizada com base em cálculos atua-
riais, efetuados por ramos de atuação, que contemplam a sinistralidade to-
tal esperada e a média de evolução do percentual histórico de sinistros 
ocorridos e avisados, segundo nota técnica. A Provisão Complementar de 
Prêmios (PCP) foi constituída segundo as normas fixadas pela Resolução 
CNSP no 162/06, alterada pelas resoluções CNSP nºs 181/07, 195/08 e 
204/09, a partir de 31 de dezembro de 2007, e calculada atuarialmente. 
O cálculo consiste em apurar a PPNG diária e a PPNG média do mês. 
A PCP é a diferença, se positiva, da PPNG média do mês menos a PPNG 
do final do mês. • Custos incorridos na aquisição de contratos de segu-
ros - A Seguradora registra como um ativo intangível (“DAC” ou Deferred 
Acquisition Costs) todos os gastos que são diretamente incrementais e re-
lacionados à originação ou renovação de contratos de seguro, e que pos-
sam ser avaliados com confiabilidade. Os demais gastos são registrados 
como despesa, conforme incorridos. Esse ativo intangível é amortizado 
segundo o período do contrato, que equivale substancialmente ao período 
de expiração do risco. • Teste de adequação dos passivos (Liability 
Adequacy Test (LAT)) - Conforme requerido pelo CPC 11, em cada data de 
balanço a Seguradora elabora o teste de adequação dos passivos para to-
dos os contratos vigentes na data-base do teste. O objetivo é verificar a 
suficiência das provisões técnicas constituídas face às obrigações de sinis-
tros. Este teste é elaborado considerando-se como valor líquido contábil de 
todos os passivos de contratos de seguro permitidos segundo o CPC 11, 
deduzidos dos ativos intangíveis diretamente relacionados aos contratos de 
seguros (DAC). A Seguradora elaborou uma metodologia que considera a 
sua melhor estimativa de todos os fluxos de caixa futuros que incluem des-
pesas incrementais e acessórias de liquidação de sinistros utilizando-se 
premissas atuariais. Os contratos de seguros foram agrupados conforme a 
classificação da circular SUSEP 395/2009. Como resultado do teste, cons-
tatamos que as provisões técnicas constituídas na data-base do teste são 
suficientes para honrar o fluxo de pagamentos gerados pelos riscos vigen-
tes nessa data-base. Premissas atuariais/Sinistralidade - Considerando 
os grupos patrimoniais, riscos especiais, responsabilidades, transportes, 
riscos financeiros, pessoas coletivo, rural, marítimos, aeronáutico a sinistra-
lidade versus prêmios foi de 35,7%, 17,4%, 41,2%, 52,8%, 35%, 37,4%, 
56,6%, 59,9% e 49,9%, respectivamente. Taxa de juros para ativos e pas-
sivos - As obrigações decorrentes dos contratos de seguros não são inde-
xados. O fluxo de caixa, portanto, foi projetado em valores nominais. A taxa 
de desconto utilizada foi à taxa de juros livre de risco prefixada, definida 
pela curva de títulos sem risco de crédito disponível no mercado financeiro 
brasileiro na data-base 29 de dezembro de 2011. (l) Imposto de renda e 
contribuição social: A provisão para imposto de renda, quando aplicável, 
é constituída à alíquota-base de 15% acrescido de adicional de 10% sobre 
o lucro tributável acima de R$ 240 anuais, na forma da lei, e a provisão para 
contribuição social à alíquota de 15% sobre o lucro para fins de tributação 
nos termos da legislação em vigor. A Seguradora não registrou créditos tri-
butários decorrentes de prejuízo fiscal de IR e base negativa da CSLL em 
31 de dezembro de 2011 por ainda não apresentar expectativa de lucro tri-
butável para os próximos exercícios. Os valores não registrados de créditos 
tributários sobre prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social foram 
de R$ 3.721 (R$ 2.245 em 2010) e R$ 2.232 (R$ 1.347 em 2010), respecti-
vamente. (m) Outras provisões, ativos e passivos contingentes: Em 31 
de dezembro de 2011 e 2010 não havia processos de natureza cível, fiscal 
e trabalhista, incluindo sinistros judiciais, em aberto. (n) Capital social: As 
ações emitidas pela Seguradora são classificadas como um componente 
do patrimônio líquido quando a Seguradora não possuir a obrigação de 
transferir caixa ou outros ativos para terceiros. Custos incrementais, direta-
mente atribuíveis à emissão das ações próprias são registrados no patrimô-
nio líquido, deduzidos dos recursos recebidos. (o) Políticas contábeis 
para reconhecimento de receita: • Reconhecimento de prêmio emitido 
de contratos de seguro - As receitas de prêmio dos contratos de seguro 
são reconhecidas proporcionalmente, e ao longo do período de cobertura 
do risco das respectivas apólices. • Receita de juros e dividendos recebi-
dos - As receitas de juros de instrumentos financeiros (incluindo as receitas 
de juros de instrumentos avaliados ao valor justo através do resultado) são 
reconhecidas no resultado do exercício segundo o método do custo amorti-
zado e pela taxa efetiva de retorno. Os juros cobrados sobre o parcelamen-
to de prêmios de seguros são diferidos para apropriação no resultado no 
mesmo prazo do parcelamento dos correspondentes prêmios de seguros. 
(p) Arrendamentos: Os arrendamentos nos quais uma parcela significativa 
dos riscos e benefícios da propriedade é retida pelo arrendador são classi-
ficados como arrendamentos operacionais. Os pagamentos efetuados para 
arrendamentos operacionais (líquidos de quaisquer incentivos recebidos do 
arrendador) são reconhecidos na demonstração do resultado pelo método 
linear, durante o período do arrendamento. (q) Distribuição de dividendos 
e juros sobre capital próprio: Não houve reconhecimento de dividendos 
no período. (r) Apuração de resultado operacional: O resultado é apura-
do pelo regime de competência e considera: (i) os prêmios de seguros e as 
despesas de comercialização, contabilizados por ocasião da vigência dos 
riscos das apólices ou faturas e reconhecidos nas contas de resultados, 
pelo valor proporcional no prazo de vigência do risco; (ii) as receitas e des-
pesas de prêmios deduzidas das comissões relativas as responsabilidades 
repassadas ao IRB Brasil Resseguros S.A. e a outros resseguradores, 
pelo regime de competência. As receitas e os custos relacionados às apóli-
ces com faturamento mensal, cuja emissão da fatura ocorre no mês subse-
quente ao período de cobertura, são reconhecidos por estimativa, calcula-
dos com base no histórico de emissão. Os valores estimados são 
mensalmente ajustados quando da emissão da fatura/apólice. Os saldos 
relativos aos riscos vigentes e não emitidos foram calculados conforme me-
todologia definida em Nota Técnica Atuarial. (s) Estimativas e julgamen-
tos utilizados na avaliação de passivos de seguros: As estimativas utili-
zadas na constituição dos passivos de seguros da Seguradora representam 
a área onde a Seguradora aplica estimativas contábeis mais críticas na 
preparação das demonstrações contábeis em conformidade com os CPCs. 
Existem diversas fontes de incertezas que precisam ser consideradas na 
estimativa dos passivos que a Seguradora irá liquidar em última instância. 
A Seguradora utiliza todas as fontes de informação internas e externas dis-
poníveis sobre experiência passada e indicadores que possam influenciar 
as tomadas de decisões da administração e atuários da Seguradora para a 
definição de premissas atuariais e da melhor estimativa do valor de liquida-
ção de sinistros para contratos cujo evento segurado já tenha ocorrido. 
Consequentemente, os valores provisionados podem diferir dos valores li-
quidados efetivamente em datas futuras para tais obrigações. As provisões 
técnicas que são mais impactadas por uso de julgamento e incertezas são 
aquelas relacionadas aos ramos de contratos de seguro de grandes riscos. 
A Seguradora divulga análises de sensibilidade para estas premissas na 
Nota 3(t). (t) Gestão de risco de seguro, risco financeiro e risco de ca-
pital: (i) Gestão de risco de seguro: • Risco de seguro - O risco em 
qualquer contrato de seguro é a possibilidade que um evento ocorra e em 
função deste se caracterize um sinistro. A natureza de um contrato de segu-
ro determina que o risco deve ser aleatório e não previsto. A Seguradora 
define risco de seguro como o risco transferido por qualquer contrato onde 
haja a possibilidade de que o evento de seguro ocorra e onde haja incerteza 
sobre o valor de indenização resultante do evento de sinistro. Os contratos 
de seguro que transferem risco significativo de seguro são aqueles contra-
tos onde a Seguradora possui a obrigação de pagamento de um benefício 
adicional significativo aos seus segurados em cenários com substância co-
mercial, classificados através da comparação entre cenários nos quais o 
evento segurado ocorra, afetando os segurados de forma adversa, e cená-
rios onde o evento segurado não ocorra. A Seguradora gerencia os contra-
tos de seguros através de políticas internas de subscrição, nesta inclui-se 
limites para cada subscritor conforme sua experiência, política de preços 
para cada tipo de risco, monitoramento do resultado e a escolha de 
resseguradores aprovados pelo comitê de crédito. No momento de definir o 
prêmio de seguros é aplicada a teoria da probabilidade e juntamente com a 

experiência histórica determinamos o prêmio necessário para cobrir os ris-
cos, bem como os níveis de provisões necessárias (net carring amount). 
O risco principal que a Seguradora possui é de os sinistros superarem as 
estimativas realizadas no momento da constituição de provisões, resultan-
do em um valor insuficiente para arcar com os custos futuros. Isso pode 
ocorrer se a frequência de sinistros ou sua severidade forem maiores do 
que o estimado. Para reduzir esse risco a Seguradora procura ter uma car-
teira com exposição consistente para reduzir a variabilidade dos resultados 
esperados (frequência e severidade), e fazemos o acompanhamento das 
taxas aplicadas, frequência e severidade, e dos resultados. Além disso, 
trabalha em diversas linhas de produtos relacionados aos segmentos de li-
nhas comerciais, diversificando assim a exposição a apenas um tipo de 
negócio. Complementar a isso, temos uma estratégia de subscrição que 
permite identificar o tipo de risco e fatores que o agravam, como a localiza-
ção, coberturas, tipos de indústria, entre outros, no momento da precifica-
ção do produto. • Política de resseguros - As colocações de resseguro são 
baseadas em contratos de resseguro automáticos e facultativos, juntos a 
resseguradores de reconhecida solidez financeira e aprovados para operar 
no mercado brasileiro. Os resseguradores que suportam os contratos da 
Seguradora tem classificação de risco de no mínimo A-, de acordo com a 
classificação da agência Standard & Poors, conforme definição do comitê 
de crédito da Seguradora. Adicionalmente ao rating mínimo, também são 
observados critérios de diversificação de riscos entre resseguradores. 
Os contratos de resseguro são baseados em estruturas proporcionais e não 
proporcionais, objetivando a redução da volatilidade dos sinistros retidos 
pela Seguradora e consequente mitigação de riscos e preservação da soli-
dez financeira. A Seguradora  gerencia seus contratos de resseguro para 
mitigar eventuais riscos oriundos de concentrações em regiões geográficas 
ou carteira de produtos específicos, comprando coberturas para eventos 
catastróficos quando a administração julga haver risco significativo. A políti-
ca de resseguros também tem como objetivo prover a equipe de subscrição 
com ferramentas e capacidades necessárias para atuação nos ramos de 
linhas comerciais de seguros. • Análises de sensibilidade - A Seguradora 
elabora análises de sensibilidade periodicamente onde são determinadas 
mudanças nas premissas atuariais mais significativas utilizadas em seus 
modelos de avaliação de contratos de seguro, com base na razoável mu-
dança esperada das premissas atuariais. As análises de sensibilidade apre-
sentadas a seguir representam a melhor estimativa da administração da 
Seguradora quanto aos fatores de risco de seguro que impactam nossos 
contratos e são integradas à nossa política e matriz de monitoramente de 
risco de seguro e consequentemente não garantem que os fatores de risco 
venham a se comportar conforme previsto onde os resultados reais obser-
vados em períodos futuros podem divergir significativamente dos resulta-
dos apresentados a seguir. 

Impacto em 31 de dezembro de 2011

Variável Bruta de resseguro
Líquida de 
resseguro

financeira Variação - % PL Resultado PL Resultado
Sinistralidade +5 (3.007) (3.007) (767) (767)
Sinistralidade -5 3.007 3.007 767 767
Despesas
 administrativas +5 (1.001) (1.001) (1.001) (1.001)
Despesas 
 administrativas -5 1.001 1.001 1.001 1.001

Prêmios emitidos líquidos - 2011
Grupo BA GO MG PR RJ RS SP Total
Aeronáuticos – 2 255 – 584 – 2.851 3.692
Marítimos – – – – 496 – 6.629 7.125
Patrimonial 463 944 10.139 692 9.865 98 83.566 105.767
Pessoas – – – – – – 95 95
Responsabilidade 615 – 1.645 25 8.854 – 11.252 22.391
Riscos especiais – – – – 885 – 164 1.049
Riscos financeiros – – – – 919 – 20.902 21.821
Rural – – – – – – 978 978
Transportes – – 169 163 577 – 7.680 8.589
Total geral 1.078 946 12.208 880 22.180 98 134.117 171.507

Prêmios emitidos líquidos - 2010
Grupo BA GO MG PR RJ RS SP Total
Aeronáuticos – 16 – – 1.375 – 17.385 18.776
Patrimonial 926 – 1.425 77 2.307 46 21.839 26.620
Responsabilidade 1.373 – 386 305 945 – 4.991 8.000
Riscos especiais – – – – 336 – 1.114 1.450
Riscos financeiros – – 4 – 60 – 5.394 5.458
Transportes – – 13 – 20 – 1.132 1.165
Total geral 2.299 16 1.828 382 5.043 46 51.855 61.469
Prêmios Emitidos Líquidos por moeda 2011 2010
BRL 153.842 52.205
USD 17.633 9.264
Euro 32 –
Total 171.507 61.469
(ii) Gestão de riscos financeiros e liquidez: A Fairfax Brasil considera em 
sua política de gestão de riscos, que o risco de liquidez é o risco onde re-
cursos de caixa possam não estar disponíveis para pagar obrigações futu-
ras quando vencidas. A política de gestão de risco da Seguradora não pos-
sui tolerância ou limites para risco de liquidez e possuímos o compromisso 
de honrar todos os passivos de seguros e passivos financeiros quando 
vencidos em suas datas contratuais ou quando os processos de sinistros 
atenderem todos os critérios exigidos para a pronta liquidação. A Segurado-
ra está exposta à uma série de riscos financeiros transferidos por diversos 
ativos e passivos financeiros. Para mitigar os riscos financeiros significati-
vos a Seguradora utiliza uma abordagem ativa de gestão de ativos e passi-
vos e leva em consideração a estrutura de ALM (Asset & Liability Manage-
ment), onde a tabela apresentada a seguir ilustra, de forma sumarizada, 
os ativos e passivos da Seguradora com base em seus fluxos de caixa 
contratuais (exceto para passivos de contratos de seguro e ativos de resse-
guro onde as datas de liquidação foram estimados) e não descontados, 
conforme requerido pelo CPC 40 (equivalente ao IFRS 7). (iii) Gestão de 
risco de mercado: A Seguradora está sujeita a uma série de riscos de 
mercado originados de ativos e passivos financeiros e contratos de segu-
ros. Para reduzir a exposição às variações nas taxas de juros do mercado 
brasileiro, a Fairfax Brasil se utiliza de uma estratégia de gestão de riscos 
para manutenção da rentabilidade dos seus negócios, margem de juros e 
risco de liquidez em níveis determinados conforme sua política de gestão 
de risco e abordagem (bem como limites operacionais) determinados por 
nossa matriz e por nosso comitê de investimentos. Adicionalmente, a Segu-
radora emite certos contratos de seguro cujos passivos são impactados, ou 
denominados, em moeda estrangeira, onde os fluxos de caixa a serem li-
quidados (ou pagos) aos segurados são afetados pela variabilidade das 
taxas de câmbio periodicamente e subsequentemente nos períodos de li-
quidação das obrigações originadas destes contratos. Para todos os instru-
mentos financeiros, o IFRS 7/CPC 40 requer a divulgação por nível relacio-
nada à mensuração do valor justo com base nos seguintes níveis: • Preços 
quotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idên-
ticos (Nível 1). • Informações além dos preços cotados incluídos no Nível 1 
que são adotadas pelo mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente 
(ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados de preços) 
(Nível 2). • Inserções para o ativo ou passivo que não são baseadas em 
dados observáveis do mercado (inserção não observável) (Nível 3). A Segu-
radora possui como política de gestão de risco financeiro, a contratação de 
produtos financeiros prontamente disponíveis no mercado brasileiro, cujo 
valor de mercado pode ser mensurado com confiabilidade, visando alta li-
quidez para honrar suas obrigações futuras e como uma política prudente 
de gestão de risco de liquidez. A Seguradora também gerencia parte dos 
seus ativos livres por meio de gestão própria, com base em diretrizes oriun-
das de sua matriz e do comitê de investimento, com o intuito proporcionar 
retorno a longo prazo dos ativos em níveis considerados como satisfatórios. 
As tabelas a seguir apresentam todos os ativos e passivos financeiros 
detidos pela Seguradora classificados mensurados ao valor justo em 
31 de dezembro:

continuação
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2011 2010
Ativos em negociação/
 avaliados ao valor justo
  por meio de resultado

Nível
1

Nível
2 Total

Nível
1

Nível
2 Total

Fundos abertos
 Renda fixa
  Títulos públicos
   Letras do Tesouro 
    Nacional (LTN) 24.541 – 24.541 16.959 – 16.959
   Letras Financeiras 
    do Tesouro (LFT) 23.522 – 23.522 – – –
  Quotas de fundos de 
   investimentos
   Itaú Soberano 
    Ref DI LP 5.367 – 5.367 37.292 – 37.292
   Itaú Restec TDPI 4.276 – 4.276 1.831 – 1.831
 Cambial
  Quotas de fundos de 
   investimentos
   Itaú Hedge Cambial 
    FICFI 1.761 – 1.761 1.532 – 1.532
Total dos fundos abertos 59.467 – 59.467 57.614 – 57.614
Fundos exclusivos
 Títulos públicos
  Letras Financeiras do 
   Tesouro (LFT) 4.730 – 4.730 3.274 – 3.274
   Letras do Tesouro 
    Nacional (LTN) – 1.231 1.231 – 5.912 5.912
  Ações preferenciais 11.835 – 11.835 4.536 – 4.536
  Ações ordinárias 35.547 – 35.547 15.341 – 15.341
  Outros valores a 
   receber (pagar) 197 – 197 (628) – (628)
Total dos fundos exclusivos 52.309 1.231 53.540 22.523 5.912 28.435
Total dos ativos em
 negociação/avaliados ao
  valor justo por meio de 
   resultado 111.776 1.231 113.007 80.137 5.912 86.049
O valor justo de instrumentos negociados em um mercado ativo (como ins-
trumentos mantidos para negociação e disponível para venda) é calculado 
com base em preços quotados em mercado na data de balanço. O preço 
quotado usado para ativos financeiros mantido pela Seguradora é o bid 
price atual. Estes instrumentos são incluídos em Nível 1. O valor justo de 
instrumentos financeiros não negociados em um mercado ativo (por exem-
plo derivativos de balcão) são determinados com base em técnicas de valo-
rização. A Seguradora aplica uma variedade de metodologias e premissas 
com base em condições de mercado vigentes na data de balanço. A Segu-
radora realiza análises de sensibilidade para riscos financeiros sobre todos 
os seus instrumentos financeiros ativos e passivos. Existem diversas limita-
ções quanto às linearidades ou não linearidades entre as mudanças espe-
radas destas premissas e os resultados reais futuros (realizados ou não 
realizados) podem diferir significativamente dos resultados estimados atra-
vés das análises de sensibilidade apresentadas nestas demonstrações 
contábeis. A tabela apresentada a seguir leva em consideração a melhor 
estimativa da administração sobre uma razoável mudança esperada destas 
variáveis e impactos potenciais sobre o resultado do exercício e sobre o 
patrimônio líquido da Seguradora em 31 de dezembro:

Impacto

2011 2010

Variável financeira Variação - % PL Resultado PL Resultado

Taxa de juros +1 802 802 378 378

Taxa de juros -1 (802) (802) (378) (378)

Ibovespa +1 370 370 121 121

Ibovespa -1 (370) (370) (121) (121)
(iv) Gestão de risco de crédito: A Fairfax Brasil possui uma rigorosa polí-
tica de risco de crédito para aquisição de ativos financeiros e contratação de 
resseguro no mercado aberto. Nesse contexto, a Seguradora segue as po-
líticas da matriz e políticas de seu Comitê de Tesouraria onde existem diver-
sos indicadores impostos para limitar a nossa exposição ao risco de crédito 
caso as contrapartes de nossas operações não possuam rating de crédito 
igual ou superior aqueles estabelecidos em nossa política. A política de 
aplicações financeiras adotada pela administração da Seguradora estabe-
lece as instituições financeiras com as quais a Seguradora pode operar, 
os limites de alocação de recursos e os objetivos. A Seguradora adota o 
critério de aplicar seus recursos em instituições sólidas ou adquire títulos 
públicos federais. (v) Gestão de risco de capital: Os objetivos principais da 
Seguradora em sua gestão de capital são: • o de manter nível de capital 
suficiente para atender os requerimentos regulatórios emanados pela 
SUSEP; • proteger a capacidade financeira da Seguradora; • otimizar o va-
lor da Seguradora aos acionistas e partes interessadas. A Seguradora mo-
nitora o nível de capitalização e aderência ao “capital regulatório”, que con-
sidera todas as regras vigentes emanadas pelos órgãos reguladores 
responsáveis. Adicionalmente, as decisões de alocação de recursos são 
parte integrante do planejamento estratégico da Seguradora. As regras(*) 
de “capital regulatório” exigem que a Seguradora tenha capital superior ao 
“Capital Mínimo Requerido”. Em resumo, o capital regulatório considera os 
riscos de subscrição e de crédito conforme descrito a seguir: • Capital Míni-
mo Requerido: é o montante de capital que a seguradora deverá manter a 
qualquer tempo para garantia de suas operações e é equivalente à soma do 
Capital Base com o Capital Adicional. • Capital Base: é o montante fixo de 
capital que a seguradora deverá manter, a qualquer tempo, e varia em fun-
ção da região geográfica de atuação. O Capital Base para uma seguradora 
operar em todo o país é de R$ 15 milhões. • Capital Adicional: é o montante 
variável de capital que a seguradora deverá manter, a qualquer tempo, 
para a garantia dos riscos inerentes à operação. A legislação atual conside-
ra os riscos de seguros e os riscos de crédito de contraparte relativas 
à cessão de risco ao ressegurador e segurador e aos investimentos. 
A Seguradora está aderente a todas as regras mencionadas. (*) Resolu-
ções CNSP no 227 de 6 de dezembro de 2010 (Capital Mínimo Regulatório 
e planos de correção e de recuperação de solvência), no 158 de 26 de de-
zembro de 2006 (Capital Adicional de Riscos de Subscrição), alterado pela 
circular SUSEP no 441 de 22 de dezembro de 2010 e no 228 de 6 de dezem-
bro de 2010 (Capital Adicional de Risco de Crédito). 4. Caixa e equivalen-
tes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa e contas bancárias devedoras 
incluem a seguinte composição para propósitos de reconciliação com 
a demonstração de fluxo de caixa consolidada da Seguradora em 
31 de dezembro:

2011 2010
Numerário 4 2

Contas bancárias e depósitos a vista em 
 instituições financeiras 3.740 914

Total de caixa e equivalentes de caixa 3.744 916
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010 a Seguradora não detinha nenhum 
item de caixa e equivalente de caixa classificado como “Caixa restrito”, 
bem como itens de caixa e equivalente de caixa dados como garantias a 
terceiros. 5. Ativos financeiros em negociação (ao valor justo por meio 
de resultado): (a) Maturidade das aplicações financeiras: O quadro a 
seguir demonstra a composição e a maturidade do portfólio de investimen-
tos da Seguradora em 31 de dezembro:

2011
Ativos em negociação/
 avaliados ao valor justo 
  por meio de resultado

Sem 
venci-
mento

Até 
seis 

meses

De seis
a 12 

meses

Acima 
de 12 

meses Total
Fundos abertos
 Renda fixa
  Títulos públicos
   Letras do Tesouro 
    Nacional (LTN) – 24.541 – – 24.541
   Letras Financeiras do 
    Tesouro (LFT) – 6.240 – 17.282 23.522
  Quotas de fundos de 
   investimentos
   Itaú Soberano Ref DI LP 5.367 – – – 5.367
   Itaú Restec TDPI 4.276 – – – 4.276
 Cambial
  Quotas de fundos de 
   investimentos
   Itaú Hedge Cambial FICFI 1.761 – – – 1.761
Total dos fundos abertos 11.404 30.781 – 17.282 59.467
Fundos exclusivos
 Títulos públicos
  Letras Financeiras do 
   Tesouro (LFT) – – 4.730 – 4.730
  Letras do Tesouro 
   Nacional (LTN) – 1.231 – – 1.231
 Ações preferenciais 11.835 – – – 11.835
 Ações ordinárias 35.547 – – – 35.547
 Outros valores a receber 
  (pagar) – 197 – – 197
Total dos fundos exclusivos 47.382 1.428 4.730  53.540
Total dos ativos em 
 negociação/avaliados ao valor
  justo por meio de resultado 58.786 32.209 4.730 17.282 113.007

2010

Ativos em negociação/avaliados ao
 valor justo por meio de resultado

Sem 
venci-
mento

Até 
seis 

meses

De seis
a 12 

meses Total
Fundos abertos
 Renda fixa
  Títulos públicos
  Letras do Tesouro Nacional (LTN) – 16.959 – 16.959
 Quotas de fundos de 
  investimentos
  Itaú Soberano Ref DI LP 37.292 – – 37.292
  Itaú Restec TDPI 1.831 – – 1.831
 Cambial
  Quotas de fundos de investimentos
   Itaú Hedge Cambial FICFI 1.532 – – 1.532
Total dos fundos abertos 40.655 16.959 – 57.614
Fundos exclusivos
 Títulos públicos
  Letras Financeiras do Tesouro (LFT) – 800 2.474 3.274
  Letras do Tesouro Nacional (LTN) – 5.912 – 5.912
 Ações preferenciais 4.536 – – 4.536
  Ações ordinárias 15.341 – – 15.341
  Outros valores a receber (pagar) – (628) – (628)
Total dos fundos exclusivos 19.877 6.084 2.474 28.435
Total dos ativos em negociação/
 avaliados ao valor justo por meio 
  de resultado - ativo circulante 60.532 23.043 2.474 86.049
(b) Representatividade e classe dos ativos: Os quadros a seguir de-
monstram a composição do portfólio de investimentos da Seguradora em 
31 de dezembro, detalhada por classe de ativos, taxa de juros contratada e 
percentual de representatividade dos ativos em relação ao total.

2011
Ativos em negociação/
avaliados ao valor justo 
por meio de resultado

Milha-
res de 

reais

Per-
cen-
tual Classe

Taxa de juros 
contratada

Fundos abertos
 Renda fixa
  Títulos públicos
  Letras do Tesouro 
   Nacional (LTN) 24.541 22% Prefixado SELIC
  Letras Financeiras do 
   Tesouro (LFT) 23.522 21% Pós-fixado SELIC
 Quotas de fundos de 
  investimentos
  Itaú Soberano Ref DI LP 5.367 5% Pós-fixado CDI
  Itaú Restec TDPI 4.276 4% Pós-fixado CDI
 Cambial
  Quotas de fundos de 
   investimentos
   Itaú Hedge Cambial FICFI 1.761 2% Cambial USD
Total dos fundos abertos 59.467 53%
Fundos exclusivos
 Títulos públicos
  Letras Financeiras do 
   Tesouro (LFT) 4.730 4% Pós-fixado SELIC
  Letras do Tesouro 
   Nacional (LTN) 1.231 1% Prefixado SELIC
 Ações preferenciais 11.835 10% Ações Renda variável
 Ações ordinárias 35.547 31% Ações Renda variável
 Outros valores a receber 
  (pagar) 197 0% N/A N/A
Total dos fundos exclusivos 53.540 47%
Total dos ativos em 
 negociação/avaliados ao valor 
  justo por meio de resultado 113.007 100%
• Letras do Tesouro Nacional contratadas com taxas prefixadas entre 
12,62% e 12,69% dependendo da tranche. • Aplicação em títulos prefixados 
é feita preferencialmente em títulos com duration curto para reduzir volatili-
dade a mudanças na taxa de juros. • As cotas de fundos abertos são cons-
tituídas substancialmente por fundos com aplicações em títulos públicos 
com baixa volatilidade e retorno aderente ao CDI e por fundo cambial utili-
zado para fazer frente a obrigações contratadas em moeda estrangeira.

2010
Ativos em negociação/
avaliados ao valor justo 
por meio de resultado

Milha-
res de 

reais

Per-
cen-
tual Classe

Taxa de 
juros 

contratada
Fundos abertos
 Renda fixa
  Títulos públicos
  Letras do Tesouro 
   Nacional (LTN) 16.959 20% Prefixado SELIC
 Quotas de fundos de 
  investimentos
  Itaú Soberano Ref DI LP 37.292 43% Pós-fixado CDI
  Itaú Restec TDPI 1.831 2% Pós-fixado CDI
 Cambial
  Quotas de fundos de 
   investimentos
   Itaú Hedge Cambial FICFI 1.532 2% Cambial USD
Total dos fundos abertos 57.614 67%
Fundos exclusivos
 Títulos públicos
  Letras Financeiras do 
   Tesouro (LFT) 3.274 4% Pós-fixado SELIC
  Letras do Tesouro 
   Nacional (LTN) 5.912 7% Prefixado SELIC
 Ações preferenciais 4.536 5% Ações Renda variável
  Ações ordinárias 15.341 18% Ações Renda variável
  Outros valores a receber (pagar) (628) -1% N/A N/A
Total dos fundos exclusivos 28.435 33%
Total dos ativos em negociação/
 avaliados ao valor justo por meio
  de resultado - ativo circulante 86.049 100%

• Letras do Tesouro Nacional contratadas com taxas prefixadas entre 
11,08% e 11,53% dependendo da tranche. • Aplicação em títulos prefixados 
é feita preferencialmente em títulos com duration curto para reduzir volatili-
dade a mudanças na taxa de juros. • As cotas de fundos abertos são cons-
tituídas substancialmente por fundos com aplicações em títulos públicos 
com baixa volatilidade e retorno aderente ao CDI e por fundo cambial utili-
zado para fazer frente a obrigações contratadas em moeda estrangeira. 
(c) Movimentação das aplicações financeiras:

2011

Títulos 
públicos

Quotas de 
fundos 

abertos

Quotas de 
fundos 

exclusivos Total
Saldo inicial - 31/12/2010 16.959 40.655 28.435 86.049
 (+) Aplicações 47.912 61.396 22.500 131.808
 (–) Resgates (19.909) (92.854) – (112.763)
 (+) Rendimentos 3.101 2.207 2.605 7.913
(=) Saldo final - 31/12/2011 48.063 11.404 53.540 113.007

2010

Títulos 
públicos

Quotas de 
fundos 

abertos

Quotas de 
fundos 

exclusivos Total
Saldo inicial - 31/12/2009 40.264 27.461 – 67.725
(+) Aplicações 16.329 46.053 22.500 84.882
(–) Resgates (41.894) (34.982) – (76.876)
(+) Rendimentos 2.260 2.123 5.935 10.318
(=) Saldo final - 31/12/2010 16.959 40.655 28.435 86.049
Conforme determinações da SUSEP, os títulos e valores mobiliários classi-
ficados na categoria para negociação estão apresentados a valores de mer-
cado no balanço patrimonial no ativo circulante, independente de suas da-
tas de vencimento. As aplicações estão registradas no Sistema Especial de 
Liquidação e Custódia (SELIC) ou na Câmara de Custódia e Liquidação 
(CETIP). Em 31 de dezembro de 2011 e 2010 não existiam posições em 
aberto com instrumentos financeiros derivativos. 6. Operações com segu-
ros e resseguros: 6.1 Prêmios a receber de segurados:

Ativos vencidos

Ramos

Ativos 
não 

venci-
dos

1 a 
30 

dias

31 a 
60 

dias

61 a 
120 

dias

121 a 
365 

dias

Redu-
ção ao 

valor 
recu-

perável

Saldo
em

31/12/ 
2011

Parcela-
mento 
médio 

(número 
de meses)

Aeronáuticos 1.768 122 3 – – – 1.893 9
Marítimos 3.468 9 – – – – 3.477 5
Patrimonial 55.776 1.039 9 3 9 (5) 56.831 3
Responsabi-
 lidades 5.905 818 73 – – – 6.796 4
Riscos 
 especiais 1.171 62 – – – – 1.233 5
Riscos 
 financeiros 9.661 342 6 4 – (3) 10.010 1
Rural 3.400 – – – – – 3.400 1
Transportes 709 243 80 34 323 (127) 1.262 1

81.858 2.635 171 41 332 (135) 84.902 3
Ativos vencidos

Ramos

Ativos 
não 

venci-
dos

1 a 
30 

dias

31 a 
60 

dias

61 a 
120 

dias

121 a 
365 

dias

Redu-
ção ao 

valor 
recu-

perável

Saldo
em

31/12/ 
2010

Parcela-
mento 
médio 

(número
de meses)

Aeronáuticos 922 7 5 – – – 934 3
Marítimos 4.930 – – – – – 4.930 3
Patrimonial 8.686 71 – – – – 8.757 2
Responsabi-
 lidades 2.207 – 37 – – – 2.244 2
Riscos 
 especiais 261 – – – – – 261 3
Riscos 
 financeiros 996 21 179 – – – 1.196 1
Rural 4.721 – – – – – 4.721 1
Transportes 182 14 – – – – 196 1

22.905 113 221 – – – 23.239 3
6.2 Operações com seguradoras:

2011 2010
Ativo
 Prêmio de cosseguro aceito (parcelas vencidas) 5.127 1.549
 Provisão para perdas - cosseguro aceito (140) –
 Prêmios e sinistros a recuperar de cosseguro cedido 83 –
 Comissão de cosseguro cedido 1.487 103

6.557 1.652
Passivo
 Prêmio de cosseguro aceito 333 222
 Prêmio de cosseguro cedido 10.369 690
 Repasse ressarcimento congênere 11 –

10.713 912
6.3 Operações com resseguradoras

2011 2010
Passivo
 Prêmio de resseguro 66.488 35.524
 Resseguro não proporcional 4.978 2.400

71.466 37.924
7. Provisões técnicas de seguros: (a) Provisões técnicas - brutas de 
resseguro:

Provisão de 
prêmios

não ganhos

Provisão de 
sinistros

a liquidar

Provisão de 
sinistros ocorridos 
mas não avisados

2011 2010 2011 2010 2011 2010

Aeronáuticos 3.704 2.089 34 4.178 4.869 260
Marítimos 4.372 4.914 4.386 1.148 2.053 447
Patrimonial 78.174 22.628 27.496 213 4.175 5.087
Pessoas – – – – 60 –
Responsabilidades 11.594 5.093 3.164 108 4.167 1.487
Riscos especiais 1.363 655 – – 584 200
Riscos financeiros 25.573 4.438 – – 4.810 662
Rural 2.833 3.770 – – 1.028 283
Transportes 376 220 2.607 115 493 397

127.989 43.807 37.687 5.762 22.239 8.823
Circulante 77.214 40.174 37.687 5.762 22.239 8.823
Não circulante 50.775 3.633 – – – –

Provisão 
complemen-

tar de prê-
mios

Total de provisão 
para

contrato de 
seguros

2011 2010 2011 2010
Aeronáuticos 190 53 8.797 6.580
Marítimos 402 213 11.213 6.722
Patrimonial 1.419 2 111.264 27.930
Pessoas – – 60 –
Responsabilidades 310 42 19.235 6.730
Riscos especiais 56 27 2.003 882
Riscos financeiros 1 19 30.384 5.119
Rural – 181 3.861 4.234
Transportes 11 8 3.487 740

2.389 545 190.304 58.937
Circulante 2.389 545 139.529 55.304
Não circulante – – 50.775 3.633

continuação
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A Seguradora não apresentou sinistros em discussão judicial em 31 de dezembro de 2011 e 2010. (b) Composição das provisões técnicas - líquidas 
de resseguro:

Provisão de 
prêmios

não ganhos
Sinistros a 

liquidar

Provisão de sinistros 
ocorridos mas não 

avisados
Provisão complementar

de prêmios
Total de provisão para 

contrato de seguros
2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Aeronáuticos 1.129 501 3 153 730 32 34 – 1.896 686
Marítimos 1.449 1.006 557 77 640 137 75 27 2.721 1.247
Patrimonial 18.387 6.632 3.827 44 838 586 317 1 23.369 7.263
Pessoas – – – – 60 – – – 60 –
Responsabilidades 10.508 4.521 3.132 108 3.232 1.274 310 42 17.182 5.945
Riscos especiais 708 341 – – 189 53 22 9 919 403
Riscos financeiros 14.808 2.669 – – 1.564 222 1 7 16.373 2.898
Rural 692 668 – – 1.028 50 – 32 1.720 750
Transportes 164 92 606 26 171 114 2 1 943 232

47.845 16.430 8.125 408 8.452 2.468 761 119 65.183 19.425
Circulante 34.162 14.444 8.125 408 8.452 2.468 761 119 51.500 17.439
Não circulante 13.683 1.986 – – – –  – – 13.683 1.986
(c) Movimentação das provisões técnicas - brutas de resseguro:

Provisão de prêmios não 
ganhos

Provisão de sinistros a 
liquidar

Provisão de sinistros 
ocorridos mas não avisados

Provisão complementar de 
prêmios

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
Saldo anterior 43.807 – 5.762 – 8.823 – 545 –
 Constituição 1.475.782 184.795 56.355 6.108 179.028 26.720 13.413 1.703
 Pagamento – – (15.350) (192) – – – –
 Variação cambial – – 546 (81) – – – –
 Reversão (1.391.600) (140.988) (9.626) (73) (165.612) (17.897) (11.569) (1.158)
Saldo final 127.989 43.807 37.687 5.762 22.239 8.823 2.389 545
(d) Movimentação das provisões técnicas - líquidas de resseguro:

Provisão de prêmios
não ganhos

Provisão de sinistros
a liquidar

Provisão de sinistros 
ocorridos mas não avisados

Provisão complementar de 
prêmios

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
Saldo anterior 16.430 – 408 – 2.468 – 119 –
 Constituição 351.560 75.126 11.433 888 64.232 8.607 3.524 538
 Pagamento – – (1.809) (388) – – – –
 Variação cambial – – 58 (81) – – – –
 Reversão (320.145) (58.696) (1.965) (11) (58.248) (6.139) (2.882) (419)
Saldo final 47.845 16.430 8.125 408 8.452 2.468 761 119
(e) Cobertura de provisões técnicas:

2011 2010
Ramos elementares 190.304 58.937
Total das provisões técnicas 190.304 58.937
 (–) Operações com resseguradoras (125.121) (44.020)
 (–) Direitos creditórios (19.646) –
Montante a ser garantido 45.537 14.917
Títulos de renda fixa - públicos 24.541 16.959
Quotas de fundos de investimento 42.185 8.552
Garantia de provisões técnicas 66.726 25.511
(f) Comportamento da provisão de sinistros em anos posteriores aos 
anos de constituição: A tabela abaixo mostra o desenvolvimento de paga-
mentos de sinistros. A linha “Total de passivo no balanço” reflete o valor da 
provisão de sinistros a liquidar. O objetivo dessa tabela é demonstrar a con-
sistência da política de provisionamento para sinistros da Seguradora. 
(i) 31 de dezembro de 2011 - bruto de resseguro:
Data de aviso de sinistros 2011 2010 Total
Ao final do ano de aviso 49.563 5.964 –
Um ano depois – 3.636 –
Estimativa corrente 49.563 3.636 53.199
Pagamentos acumulados até a data-base 14.727 784 15.511
Passivo reconhecido no balanço 34.836 2.852 37.688
Total de passivo no balanço – – 37.688
(ii) 31 de dezembro de 2011 - líquido de resseguro:
Data de aviso de sinistros 2011 2010 Total
Ao final do ano de aviso 8.307 459 –
Um ano depois – 1.659 –
Estimativa corrente 8.307 1.659 9.966
Pagamentos acumulados até a data-base 1.659 183 1.842
Passivo reconhecido no balanço 6.648 1.476 8.124
Total de passivo no balanço – – 8.124
(g) Provisão para sinistros em discussão judicial: A Seguradora não 
apresentou sinistros em discussão judicial em 31 de dezembro de 2011 e 
2010. 8. Despesas antecipadas:

2011 2010
Resseguradora local 3.383 1.614
Resseguradora admitida 4.419 3.516
Resseguradora eventual 430 173
Despesas antecipadas administrativas 73 40

8.305 5.343
9. Custo de aquisição diferidas (curto e longo prazos):
(a) Detalhamento por ramo:

Seguros
2011 2010

Aeronáuticos 288 145
Marítimos 409 329
Patrimonial 6.294 1.297
Responsabilidades 1.517 631
Riscos especiais 286 126
Riscos financeiros 4.023 567
Rural 425 406
Transportes 66 56

13.308 3.557
Circulante 7.999 3.032
Não circulante 5.309 525
(b) Movimentação do custo de aquisição diferido:

Bruta de resseguro
2011 2010

Saldo anterior 3.557 –
 Constituição 94.234 15.502
 Reversão (84.483) (11.945)
Saldo final 13.308 3.557
10. Imobilizado:

Equipa-
mentos

Móveis, 
máquinas e 

utensílios

Benfeitorias 
em Imóveis 

de Terceiros Outros

Imobili-
zado 
total

Saldos em 31 de 
 dezembro de 2009 249 44 448 – 741
 Custo 88 2 – – 90
 Depreciação (60) (5) (89) – (154)
Saldo em 31 de 
 dezembro de 2010 277 41 359 – 677
 Aquisição 149 501 153 558 1.361
 Baixas (11) – – – (11)
 Depreciação (72) (64) (268) (78) (482)
Saldo em 31 de 
 dezembro de 2011 343 478 244 480 1.545
 Custo histórico 475 547 305 558 1.885
 Depreciação 
  acumulada (132) (69) (61) (78) (340)
Taxas anuais de 
 depreciação - % 20 10 20 10 –
11. Intangível:

Licenças de software
Saldos em 31 de dezembro de 2009 217
 Custo 274
 Amortização (82)
Saldo em 31 de dezembro de 2010 409
 Aquisição 195
 Baixas (10)
 Amortização (113)
Saldo em 31 de dezembro de 2011 481
 Custo histórico 676
 Amortização acumulada (195)
Taxas anuais de amortização - % 20

12. Contas a pagar:
2011 2010

Obrigações a pagar 3.415 2.465
Impostos e encargos sociais a recolher 2.919 1.351
Encargos trabalhistas 583 389
Impostos e contribuições 149 128

7.066 4.333
13. Débitos das operações com seguros e resseguros:

2011 2010
Prêmios a restituir 48 –
Operações com seguradoras 10.712 912
Operações com resseguradora 71.466 37.924
Corretores de seguros e resseguros 5.710 1.735
Outros débitos operacionais 2.809 540

90.775 41.111
14. Patrimônio líquido: (a) Capital social: O capital social está represen-
tado pelo valor de R$ 86.961 (R$ 71.203 em 2010), composto por 
86.961.791 (71.202.837 em 2010) ações ordinárias, nominativas, e sem 
valor nominal. Em atendimento às Resoluções CNSP nºs 178/07 e 200/08, 
a Seguradora encontra-se adequada quanto ao capital mínimo requerido. 
(b) Capital adicional para o risco de subscrição: Em dezembro de 2007, 
a SUSEP editou a Resolução no 178 do CNSP e a Circular SUSEP no 355 
revogando a Resolução no 158, aumentando o prazo de adequação do ca-
pital mínimo de três para quatro anos e tornando mais graduais os percen-
tuais para a integralização do capital necessário ao enquadramento. Além 
disso, houve a atualização dos fatores de risco e das matrizes de correlação 
dos riscos de subscrição, cujo resultado foi um menor capital alocado em 
relação aos parâmetros anteriores. O Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) da 
Seguradora na data-base de 31 de dezembro de 2011 e 2010, apresentou-
-se superior ao valor exigido pela nova regra de capital mínimo instituído 
pela Resolução no 178 do CNSP. Em relação ao modelo interno estabeleci-
do pela Resolução CNSP no 158, a Seguradora já desenvolveu metodologia 
própria para o cálculo do capital requerido. (c) Capital mínimo requerido 
- risco de subscrição e de crédito:

2011 2010
Patrimônio líquido 64.767 60.620
 Despesas antecipadas não relacionadas a resseguros (73) (39)
 Ativos intangíveis (481) –
Patrimônio Líquido Ajustado ((PLA)(a)) 64.213 60.581
20% do prêmio retido anual (12 meses) 9.684 3.416
33% do sinistro retido anual médio (36 meses) (*) 3.017 968
Margem de solvência 9.684 3.416
Suficiência de margem de solvência 54.529 57.165
Capital base 12.800 12.800
Capital adicional de subscrição 335 335
Capital mínimo requerido (b) 13.135 13.135
Suficiência da margem (a) - (b) 51.078 47.446
(*) Este valor foi calculado com base no período de 12 meses para dez/2010 
e 24 meses para dez/2011. 15. Prêmios emitidos líquidos: Os prêmios 
emitidos líquidos compreendem os prêmios de seguros emitidos, líquidos 
de cancelamentos, restituições (prêmios auferidos) e cessões de prêmios a 
congêneres. Os valores dos principais grupos de ramos de seguro estão 
assim compostos em 31 de dezembro:

Prêmios 
auferidos Prêmios cedidos Total geral

Ramos 2011 2010 2011 2010 2011 2010
Aeronáuticos 6.675 3.537 – – 6.675 3.537
Marítimos 7.098 6.088 – – 7.098 6.088
Patrimonial 114.614 31.596 (14.899) (463) 99.715 31.133
Pessoas 145 – – – 145 –
Responsabilidades 21.843 9.002 (2.490) (772) 19.353 8.230
Riscos especiais 1.844 1.450 – – 1.844 1.450
Riscos financeiros 28.857 5.470 (497) – 28.360 5.470
Rural 3.404 4.397 – – 3.404 4.397
Transportes 5.136 1.287 (223) (123) 4.913 1.164

189.616 62.827 (18.109) (1.358) 171.507 61.469
16. Variações das provisões técnicas: As despesas com provisões técni-
cas apresentaram a seguinte variação:

2011 2010
Provisão de prêmios não ganhos (84.590) (42.807)
Outras provisões (1.845) (544)
Total da variação das provisões técnicas (86.435) (44.351)
17. Receita com emissão de apólices:

2011 2010
Receita com emissão de apólices 140 36

140 36
18. Composição prêmios ganhos, sinistros ocorridos e custo de 
aquisição: Os principais ramos em que a Seguradora opera e seus princi-
pais indicadores de desempenho são:

2011

Prê-
mios 

ganhos

Sinis-
tros 

ocorri-
dos

Índice de 
sinistrali-
dade - %

Custo 
de aqui-

sição

Índice de 
comissiona-

mento - %
Aeronáuticos 4.924 275 6 388 8
Marítimos 7.450 4.797 64 491 7
Patrimonial 42.760 35.899 84 3.903 9
Pessoas 145 60 41 80 55
Responsabilidades 12.544 6.022 48 1.839 15
Riscos especiais 1.108 383 35 265 24
Riscos financeiros 6.827 4.148 61 1.448 21
Rural 4.562 4.624 101 534 12
Transportes 4.752 3.912 82 958 20

85.072 60.120 71 9.906 12

2010
Prê-

mios 
ganhos

Sinistros 
ocor-
ridos

Índice de 
sinistrali-
dade - %

Custo 
de aqui-

sição

Índice de co-
missiona-
mento -%

Aeronáuticos 1.394 4.541 31 95 7
Marítimos 961 1.614 168 126 13
Patrimonial 8.502 5.285 69 550 3
Responsabilidades 3.093 1.596 43 430 15
Riscos especiais 768 200 26 124 16
Riscos financeiros 1.013 662 69 100 7
Rural 446 283 64 67 15
Transportes 941 687 51 155 21

17.118 14.868 87 1.648 10
19. Custo de aquisição:

2011 2010
Comissão sobre Prêmio Emitido 21.305 5.420
Recuperação de Comissão (2.680) (215)
Variação das despesas de comercialização (8.719) (3.557)

9.906 1.648
20. Outras receitas e despesas operacionais:

2011 2010

Redução ao valor recuperável 275 –
Outras despesas com operações de seguros e resseguros 544 172

819 172
21. Despesas administrativas:

2011 2010
Despesas com administração/pessoal 10.405 7.866
Despesas com serviços técnicos de terceiros 2.998 2.318
Despesas com localização e funcionamento 2.386 1.612
Despesas com publicidade e propaganda 190 761
Outras recuperações 384 130

16.363 12.687
22. Despesas com tributos:

2011 2010
PIS 388 122
COFINS 2.178 707
Taxa de fiscalização 227 121
Outras 44 52

2.837 1.002
23. Resultado financeiro:

2011 2010
Títulos de renda fixa 8.355 2.201
Com operações de seguros 571 200
Fundos de investimentos (286) 7.953
Outras despesas – (10)

8.640 10.344
24 Outras informações: 24.1 Cobertura de seguros: A Seguradora adota 
política de seguros que considera, principalmente, a concentração de riscos 
e sua relevância, contratados por montantes considerados suficientes pela 
administração, levando-se em consideração a natureza de suas atividades. 
A cobertura dos seguros em valores é assim demonstrada:

Importância 
segurada

Itens Tipos de cobertura 2011 2010
Edifícios Quaisquer danos materiais a edificações, 

instalações de máquinas e equipamentos 2.927 1.000
Veículos Incêndio, roubo e colisão - Responsabili-

dade civil facultativa 1.007 –
RC Profissional Responsabilidade civil profissional dos 

administradores 10.000 10.000
24.2 Avaliação de contratos de seguros: A Seguradora adotou os reque-
rimentos do CPC 11 (IFRS 4 - Insurance Contracts), que permitiu a conti-
nuidade de certas práticas contábeis utilizadas no BR GAAP, após o cum-
primento de diversos requerimentos mínimos do CPC 11 (IFRS 4). Nesse 
contexto, a Fairfax Brasil efetuou uma análise de classificação de todos os 
seus contratos como contratos de seguro ou contratos de investimento, com 
base em estudo de transferência de risco significativo de seguro para a 
Seguradora, elaborou um teste de adequação para todos os passivos origi-
nados de contratos de seguro (teste amplamente conhecido como Liability 
Adequacy Test conforme definido no CPC 11/IFRS 4), efetuou uma análise 
de impairment de ativo de resseguro e outros procedimentos obrigatórios 
para os contratos que atendem a definição de contrato de seguro em IFRS. 
24.3 Depósito de terceiros: O montante de R$ 5.518 (R$ 134 em 2010), 
refere-se recebimento antecipado dos prêmios relativos a documentos em 
fase de emissão e créditos de prêmios e emolumentos de seguros e cosse-
guros aceitos, quando não identificados no ato do recebimento.
Aging 2011 2010
01 a 30 dias 1.951 134
31 a 60 dias 2.719 –
61 a 120 dias 107 –
121 a 180 dias 597 –
181 a 365 dias 144 – 

5.518 134
24.4 Leasing:
A Seguradora aluga ativos para condução de seus negócios, substancial-
mente imóveis de terceiros e licenças de uso de software, classificados 
como leasing operacional. A tabela a seguir demonstra o pagamento dos 
aluguéis mínimos futuros para esses contratos, considerando a renovação 
dos contratos por um período de dez anos.

2011 2010
Até um 

ano
Entre um e 
cinco anos

Até um 
ano

Entre um e 
cinco anos

Imóveis 557 2.515 614 4.205
Licença de uso de softwares 733 4.214 914 4.509

1.290 6.729 1.528 8.714
Os imóveis locados possuem, em geral, opção de renovação por cinco 
anos, sem opção de compra. As licenças de software possuem opção de 
renovação anual automática. A Seguradora não apresentou contratos de 
aluguel classificados leasing financeiro. 24.5 Benefícios a funcionários: 
Além dos salários e participação nos resultados, a Seguradora oferece os 
seguintes benefícios a seus funcionários:

2011 2010
Plano de previdência privada (PGBL/VGBL) 379 200
Vale-alimentação e refeição 428 273
Seguro de vida e assistência médica e odontológica 158 87
Instrução 48 60
Outros 40 8

1.053 628
24.6 Benefícios pós-emprego: Os benefícios a funcionários que podem 
gerar obrigações pós-emprego para a Seguradora resumem-se aos planos 
de saúde. Segundo as normas da Lei no 9.656/1998, os funcionários demi-
tidos e aposentados podem permanecer nesses planos após o desligamen-
to da empresa por prazos estabelecidos em lei, desde que assumam 
integralmente os respectivos custos. A contabilização do passivo com 
planos de saúde resultaria em valor de R$ 44 em 31 de dezembro de 2011 
(R$ 8 em 2010). As premissas atuariais e financeiras utilizadas para cálculo 
do passivo estão descritas no quadro a seguir.

2011 2010
Passivo de planos de saúde 44 8
Hipóteses financeiras
 Taxa de juros real - % 3 6
 Inflação médica - % 2,10 2
 Aging factor - % 3 3
Hipóteses biométricas
 Tábua de mortalidade geral AT 83 M/F AT 83 M/F
 Tábua de entrada em invalidez Álvaro Vindas Álvaro Vindas
 Tábua de mortalidade para inválidos AT 83 M/F AT 83 M/F
 Tábua de rotatividade R/(TS+1) R/(TS+1)
 Taxa de rotatividade (R) - % 6 5
 Taxa de adesão ao plano no 
  pós-emprego - % 85 84
Regime financeiro e método atuarial
 Regime financeiro Capitalização Capitalização

 Método atuarial
Crédito unitário 

Projetado
Crédito unitário 

Projetado

continuação
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Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2011 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Não existem passivos a planos de pensão, já que a Seguradora não 
oferece planos de benefício definido, apenas contribuição definida. 

25. Eventos subsequentes: A Superintendência de Seguros Privados - 
SUSEP aprovou o ingresso em 2012 da seguradora no Consórcio de 

seguro obrigatório de danos e pessoas causados por veículos automotores 
de via terrestre - DPVAT.

Aos Administradores e Acionistas

Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A.
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Fairfax Brasil 
Seguros Corporativos S.A. (“Seguradora”), que compreendem o balanço 

patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações 

do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para 

o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas 

contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações 
financeiras
A administração da Seguradora é responsável pela elaboração e adequada 

apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 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.

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas 
demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas 
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e 
que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter 
segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de 
distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos 
selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e 
das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. 
Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, 
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa 
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes 
para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras da Seguradora para planejar os procedimentos de auditoria que 
são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma 
opinião sobre a eficácia desses controles internos da Seguradora. Uma 
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das políticas contábeis 

utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela 
administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações 
financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A. 
em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

São Paulo, 24 de fevereiro de 2012

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Carlos Eduardo Sá da Matta
CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC 1SP216397/O-5

Diretoria

Parecer Atuarial

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Jacques Bergman
Diretor Presidente

Bruno de Almeida Camargo
Diretor Vice-Presidente

João Pedro O. Nunes
Diretor

José Luiz O. Nunes
Diretor 

Pedro Luiz de Araújo
Diretor

Atuário - Taro Nishimoto - MIBA - 2249 Contador - Ney Lourenço - CRC 1RJ045917/O-6 “T” SP

Examinamos as provisões técnicas declaradas no balanço patrimonial da 
Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A. de 31 de dezembro de 2011 
com o objetivo de avaliar sua adequação às obrigações assumidas até 

aquela data relativas aos contratos de seguros. Certificamos que as 
referidas provisões técnicas encontram-se adequadas e que não há 
necessidade de constituição da Provisão de Insuficiência de Prêmios.

Taro Nishimoto
Atuário - MIBA 2249

João Pedro O. Nunes
Diretor Técnico

continuação

São Paulo, 31 de janeiro de 2012

S/A Paulista
de Construções e Comércio
CNPJ 60.332.319/0001-46 - NIRE 35.300.021088
Ata de Reunião do Conselho de Administração

realizada em 30 de janeiro de 2012
Ao trigésimo dia do mês de janeiro de 2012, às 10:00 horas, na sede 
social, na Rua Joaquim Floriano, 466, 7º Andar, Edifício Corporate, na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04534-002, realizou-
-se a Reunião do Conselho de Administração convocada nos termos do 
artigo 10 do Estatuto Social, consolidado pela Ata da Assembléia Geral 
e Extraordinária realizada em 21 de novembro de 2007, sob a Presidên-
cia desta mesa e do Conselho de Administração, o Sr. Ubirajara Rodol-
pho Amorim, que convidou a mim, Karen Maeda, para secretariá-lo, 
contando com a presença dos demais conselheiros, o Sr. Walter José 
Fonseca de Souza, o Sr. Josif Melamed e o Sr. Ubirajara Rodolpho Amo-
rim Filho. Constituída a Mesa, o Senhor Presidente deu início aos traba-
lhos informando aos demais conselheiros sobre as seguintes matérias a 
serem deliberadas: (a) Reeleição do Diretor Presidente; e (b) Eleição da 
nova diretoria. Posto em votação os itens indicados, foram aprovados 
por unanimidade, deliberando o que se segue: para o item (a) Foi ree-
leito o Diretor Presidente, Sr. Marlus Renato Dall’Stella, brasileiro, 
casado, engenheiro civil, residente nesta capital de São Paulo, portador 
da cédula de identidade RG nº 586.748 SSP/PR, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 147.723.029-72; (b) Eleitos para ocupar um novo cargo, o Vice-
-Presidente de Desenvolvimento de Negócios, o Sr. Jose Leite Mara-
nhão Neto, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente nesta capital 
de São Paulo, portador da cédula de identidade RG nº 566.498 SSP/CE, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 135.357.303-68, o Vice-Presidente de Ope-
rações, o Sr. Marcos Gabriel Pestana Lisboa, brasileiro, casado, enge-
nheiro civil, residente nesta capital de São Paulo, portador da cédula de 
identidade RG nº 5.761.006 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 
050.465.318-01; o Vice-Presidente Institucional, o Sr. Ubirajara Rodol-
pho Amorim Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, resi-
dente nesta capital de São Paulo, portador da cédula de identidade RG 
nº 17.596.903-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 077.598.208-36; 
a Diretora de Suporte Corporativo, a Sra. Ana Flávia Setti de Alva-
renga, brasileira, casada, engenheira civil e administradora de empre-
sas, residente nesta capital de São Paulo, portadora da cédula de iden-
tidade RG nº 17.201.686-1, inscrita no CPF/MF sob o nº 564.977.686-
53, e o Diretor de Engenharia, Sr. José Claudio de Almeida Mendonça 
de Barros, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de 
identidade RG nº 5.502.375 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 
707.014.278-53, todos com endereço comercial na Rua Joaquim Flo-
riano, 466, 7º andar, São Paulo/SP, CEP 04534-002, fi cando vago o 
cargo de Diretor de Construção. Na oportunidade, após terem declarado 
não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os 
impeça de exercer atividade comercial, foi dada posse imediata, 
mediante assinaturas nos respectivos termos de posse. Os atuais dire-
tores ocuparão seus respectivos cargos para um mandato que se ini-
ciará em 30 de janeiro de 2012 até 29 de janeiro de 2015. Nada mais 
havendo a tratar, e ninguém querendo fazer uso da palavra, encerrou-se 
a presente reunião da qual se lavrou a presente ata. Confere com a ori-
ginal, lavrada em livro próprio nº 03, fl s. 02 a 09. São Paulo, 30 de janeiro 
de 2012. Ubirajara Rodolpho Amorim - Presidente da Mesa, Karen 
Maeda - Secretária da Mesa. Diretor Reeleito: Marlus Renato 
Dall’Stella - Diretor Presidente. Diretores Eleitos: Jose Leite Mara-
nhão Neto - Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios, Marcos 
Gabriel Pestana Lisboa - Vice-Presidente de Operações, Ubirajara 
Rodolpho Amorim Filho - Vice-Presidente Institucional, Ana Flávia 
Setti de Alvarenga - Diretora de Suporte Corporativo, José Claudio de 
Almeida Mendonça de Barros - Diretor de Engenharia. JUCESP 
76.548/12-0 em 17.02.12. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Convocação – Sindicato dos Empregados em Empresas de 
Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão-
de-Obra, Trabalho Temporário, Leitura de Medidores e Entrega de Avisos 
do Estado de São Paulo – SINDEEPRES – CPNPJ nº 96.287.487/0001-
04, por seu presidente Genival Beserra Leite, no uso de suas prerrogativas 
Estatutárias, convoca todos os trabalhadores em Empresas de 
Prestação de Serviços a Terceiros em Concessionárias de ÁGUA, 
SANEAMENTO BÁSICO E SIMILARES, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E 
SIMILARES, inclusive as privatizadas mediante concessão do setor 
público no Estado de São Paulo, associados ou não à Entidade, 
para participarem das Assembléias Gerais Extraordinárias a serem 
realizadas nas datas, locais e horários abaixo relacionados, afi m de 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Deliberar, discutir e 
aprovar a  pauta de reivindicações a ser apresentada pelo Sindicato ao 
Sindicato Patronal Sindeprestem, biênio 2012/2013, data base abril; 2) 
Conceder poderes para a Diretoria fi rmar Convenção Coletiva, Acordo 
Coletivo, Termos Aditivos, se necessários, com o sindicato patronal 
ou empresas empregadoras; 3) Autorização para diretoria requerer 
mediação, arbitragem e instaurar processo de dissídio coletivo perante 
a Justiça do Trabalho; 4) Autorizar a Diretoria do Sindicato a instaurar o 
Protesto Judicial para garantia da data base de 1º de abril de 2012; 5) 
Decretação de estado de greve para defesa das reivindicações aprovadas; 
6) Continuação da Assembléia, que se manterá permanente até o fi nal da 
Campanha Salarial 2012, fi cando autorizado ao Presidente do Sindicato 
convocar através de boletins, sessões de assembléias, inclusive nas 
subsedes e locais de trabalho; 7) Discussão, deliberação e aprovação 
do percentual e a forma de recolhimento da Contribuição Assistencial 
/ Negocial a ser descontada do salário mensal dos empregados, no 
percentual de 1%, abrindo o prazo de 10 dias para recebimento de 
oposição ao desconto, que deverá ser apresentada pessoalmente 
e por escrito pelo empregado na Sede ou Subsedes do Sindicato a 
partir de 02 de abril de 2012. Não serão reconhecidas para efeito de 
oposição as comunicações enviadas pelos empregados através de 
correio, cartório, e-mail, fax ou diretamente pelas empresas; 9) Assuntos 
Gerais de interesse da Categoria. Datas e Locais das Assembléias: 
Região de Campinas / Jundiaí – no dia 06/03/2012 às 15:00 horas em 
primeira convocação na Avenida Brasil, 1784 – Guanabara – Campinas/
SP; Piracicaba / Americana – no dia 06/03/2012 às 08:00 horas em 
primeira convocação na Rua Guaporé, 138 – Higienópolis – Piracicaba/
SP; Presidente Prudente – no dia 06/03/2012 às 15:00 horas em 
primeira convocação na Rua 12 de Outubro, 1380 – Vila do Estádio – 
Presidente Prudente/SP; São José do Rio Preto – no dia 06/03/2012 
às 08:00 horas em primeira convocação na Rua João Teixeira, 345 – Jd. 
Santa Cruz – S.J. do Rio Preto/SP; Ribeirão Preto – no dia 07/03/2012 
às 15:00 horas em primeira convocação na Rua Conde Afonso Celso, 
1896 – Jd. América – Ribeirão Preto/SP;  Sorocaba – no dia 07/03/2012 
às 08:00 horas em primeira convocação na Rua Eurides Fogaça, 40 – 
Vila Trujillo – Sorocaba/SP; Santos – no dia 07/03/2012 às 08:00 horas 
em primeira convocação na Av. Eng. Luis La Scala Junior, 105 – Vila 
Mathias – Santos/SP; Santo André / São Bernardo do Campo – no dia 
08/03/2012 às 07:30min em primeira convocação na Rua Dona Laura, 
140 – Centro – Santo André/SP; São Paulo / Capital e Grande São 
Paulo – no 08/03/2012 às 07:30 min em primeira convocação na Praça 
Padre Manoel da Nóbrega, 21 – 16º andar – Centro – São Paulo/SP; 
Taubaté / São José dos Campos – no dia 09/03/2012 às 08:00 horas 
em primeira convocação na Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 398 – Jd. das 
Nações – Taubaté/SP; Não havendo em primeira convocação número 
legal para instalação das Assembléias, os trabalhos serão iniciados, 
meia hora após, nos mesmos locais com qualquer número de presentes, 
sendo que as deliberações tomadas terão plena validade relativamente 
aos assuntos em pauta, para todos os fi ns de direito. São Paulo, 22 de 
fevereiro de 2012. Genival Beserra Leite – Presidente.

SANEAQUA MAIRINQUE S.A.
CNPJ/MF nº 12.323.568/0001-22 - NIRE 3530038222-6

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Dia, Hora e Local: Em 23/01/2012, 11hs, na sede da Cia., R. Professor 
José Pinto do Amaral, 401, Bairro Jardim Cruzeiro, Cidade de Mairinque/
SP. Presenças: Totalidade. Mesa: Guilherme Pamplona Paschoal, Presi-
dente; Vivian Moreira de Lima Atanes, Secretária. Deliberações: 1) Auto-
rizada a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocor-
ridos, conforme faculta o art. 130, §1º da Lei 6.404/76; 2) tomar conhe-
cimento da renúncia dos diretores Fernando Fernandes Meias Bessa, 
brasileiro, separado, administrador de empresas, RG nº 02.229.419-3 
SSP/RJ e CPF/MF nº 370.760.517-53 e Amadeu Graciano Zanolli, bra-
sileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 5.468.849 SSP/SP e CPF/MF nº 
875.510.048-15, outorgando e recebendo da Cia. a mais ampla, plena, 
rasa, geral, irrevogável, irretratável e irrestrita quitação, para nada mais 
reclamar, pretender, haver ou exigir, hoje ou no futuro, em juízo ou fora 
dele, por si e seus sucessores, no que se refere ao cargo de membros da 
Diretoria; e 3) aprovada a eleição dos Srs. Edi Bortoli Dalla Costa, ao 
cargo de Diretor Presidente, e Marco Seidenberg, ao cargo de Diretor 
sem designação específica, abaixo qualificados, para compor a Diretoria 
da Cia., até a AGO a ser realizada em abril de 2012. Os membros da 
Diretoria ora eleitos foram investidos em seus cargos mediante a lavra-
tura e assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reunião da 
Diretoria da Cia.. Atendendo ao disposto no art. 1.011, §1º, da Lei Federal 
10.406/2002 e art. 147 da Lei Federal 6.404/76, os Diretores ora elei-
tos declaram, sob as penas de lei, não estarem impedidos de exercer 
a administração da Cia., por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé 
pública, ou a propriedade. Em conseqüência, a composição da Diretoria 
da Companhia, até a AGO a ser realizada em abril de 2012, passa a 
ser a seguinte: A) Diretor Presidente-Edi Bortoli Dalla Costa, brasileiro, 
casado, engenheiro sanitarista e ambiental, RG nº 09413340-90 SSP/BA 
e CPF/MF nº 014.698.655-56, residente e domiciliado em SP/SP, com 
endereço comercial na R. Professor José Pinto do Amaral, 401, Bairro 
Jardim Cruzeiro, Cidade de Mairinque/SP; e B) Diretor-Marco Seiden-
berg, brasileiro, solteiro, engenheiro de produção, RG nº 26.332.584-2-
SSP/SP e CPF/MF nº 257.999.488-23, com endereço comercial na R. 
Costa Carvalho, 300, Pinheiros. Encerramento: Nada mais. Mairinque, 
23/01/2012. Mesa: Guilherme Pamplona Paschoal, Presidente; Vivian 
Moreira de Lima Atanes, Secretária. Conselho de Administração: Gui-
lherme Pamplona Paschoal, Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno, p.p. Luiz 
Fernando de Castro Santos, Ligia Salomé Varandas Esteves Beira e Bea-
triz Helena de Almeida e Silva Lorenzi. Vivian Moreira de Lima Atanes-
-Secretária. Jucesp nº 71.328/12-9 em 13/02/2012. Gisela Simiema 
Ceschin-Secretária Geral.

Terral Agricultura e Pecuária S.A.
CNPJ nº 11.909.208/0001-44 - NIRE nº 35.300.378.938
Ata da Reunião da Diretoria Realizada em 31/10/2011

Data, Hora e Local: 31/10/2011, às 08:00 hs., na sede social na Rod.
Washington Luiz, km 295, s/nº, bairro Rural, Matão-SP, CEP: 15993-500. 
Presença: Presente a totalidade dos membros desta Diretoria. Convoca-
ção: Dispensada a convocação prévia nos termos do §1º do art. 14 do 
Estatuto Social desta Sociedade. Mesa Dirigente: Guilherme de Souza 
Santos - Presidente da Reunião e Sérgio Adriano Gomes Machado -  
Secretário da Reunião. Ordem do Dia: Proposta p/ distribuição de dividen-
dos. Deliberações tomadas, por unanimidade dos votos dos Conse-
lheiros e sem reservas: Reuniram-se os membros desta Diretoria a fim 
de submeter à análise e aprovação das AGO/E desta Sociedade, a serem 
realizadas nesta data, a distribuição de dividendos aos acionistas de parte 
do saldo do lucro apurado no exercício social de 2010 no montante de 
R$ 1.200.000,00, cujo valor deverá ser pago aos respectivos acionistas 
nesta data. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como nenhum
dos membros da Diretoria houvesse desejado fazer qualquer pronuncia-
mento, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, vai assina-
da por todos os presentes. (aa) Guilherme de Souza Santos - Presidente
da Reunião; Sérgio Adriano Gomes Machado - Secretário da Reunião; 
Guilherme de Souza Santos - Diretor-Presidente e Alessandra Fischer de 
Souza Santos - Diretora Executiva. Certificamos que a presente Ata é có-
pia fiel da original lavrada no livro competente. Matão-SP, 31/10/2011. 
Guilherme de Souza Santos - Presidente da Reunião; Sérgio Adriano
Gomes Machado - Secretário da Reunião; Guilherme de Souza Santos
- Diretor-Presidente; Alessandra Fischer de Souza Santos - Diretora 
Executiva. JUCESP nº 444.285/11-8 em 04/11/2011. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

Fundação de Estudos e Pesquisas 
Agrícolas e Florestais 

CNPJ 50.786.714/0001-45 
Título: EXTRATO DO CONTRATO DERIVADO DO PREGÃO 
“Corte e Remoção de Material Lenhoso Submerso e Flutuante” 

Modalidade de Licitação: PREGÃO Nº 001/2012 – DFEPAF. 
PROCESSO N.º 004/2012 – DFEPAF. Objeto: Corte e Remoção de 
Material Lenhoso Submerso e Flutuante. Contratada: BERING 
ATIVIDADES SUBAQUÁTICAS LTDA. CNPJ: 09.096.072/0001-59. 
Valor total contratado: Percentual de 11% sobre o valor da venda dos 
materiais recolhidos. Data de assinatura do contrato: 16 de fevereiro de 
2012.

Elavon do Brasil Soluções
de Pagamento S.A.

CNPJ/MF nº 12.592.831/0001-89 - NIRE 35.300.384.415
Ata de Assembleia Geral Extraordinária 
Realizada em 15 de Setembro de 2011

Data e local: 15 de Setembro de 2011, às 09:00 horas, na sede da
Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Av. Roque Petroni Jr., 999, sala N, Morumbi Office Tower, 
CEP 04707-910. Presenças: acionistas representando a totalidade do ca-
pital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de 
Acionistas, e os diretores da Companhia, Srs. Antonio de Azevedo Castilho
Neto e Donizete de Freitas Barbosa. Convocação: dispensada face ao 
comparecimento de todos os acionistas, conforme faculta o artigo 124, 
§ 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada 
(Lei das S.A.). Mesa: Sr. Leonel Dias de Andrade Neto, Presidente, e Sr. 
Antonio de Azevedo Castilho Neto, Secretário. Ordem do dia: deliberar 
sobre a alteração de endereço da sede social da Companhia. Delibera-
ções: por unanimidade, os acionistas decidiram alterar o endereço da
sede social da Companhia para Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 
716, 7º andar, cj. 71, Ed. Palace Berrini, CEP 04571-000, no Município de
São Paulo, Estado de São Paulo.  Em virtude da alteração ora aprovada,
resta modificado o Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, que passa 
a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2º - A Companhia tem sede e
foro no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Enge-
nheiro Luiz Carlos Berrini 716, 7º andar, cj. 71, Ed. Palace Berrini, 
CEP 04571-000. Parágrafo Único: A Companhia poderá abrir, transferir 
ou encerrar filiais, agências ou escritórios em qualquer localidade do País, 
por deliberação de seu conselho de administração (o “Conselho de Admi-
nistração”), nos termos do Artigo 16 deste Estatuto Social.” Em face das
deliberações ora tomadas, decidem os acionistas ratificar e consolidar o
Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar na forma do Anexo II a
esta ata. Ata em forma de sumário. Foi autorizada pela assembleia a la-
vratura desta ata em forma de sumário. Encerramento: o Sr. Presidente 
ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo mani-
festação, deu por encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata 
que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Assinaturas:
Mesa: Sr. Leonel Dias de Andrade Neto, Presidente, e Sr. Antonio de
Azevedo Castilho Neto, Secretário. Acionistas: Banco Citicard S.A. 
(representado pela Sra. Louangela Bianchini da Costa Colquhoun e pelo 
Sr. Leonel Dias de Andrade Neto), USB Americas Holdings Company
(representada por seu procurador, Sr. Roberto Rudzit Neto). São Paulo,
15 de setembro de 2011. Antonio de Azevedo Castilho Neto - Secretário. 
JUCESP nº 432.864/11-8 em 31/10/2011. Kátia Regina Bueno de 
Godoy - Secretária Geral.

Redalgo Desenvolvimento,
Distribuição, Comércio e Serviços

de Softwares S.A.
CNPJ/MF nº 08.277.587/0001-92 - NIRE 35.300.378.296

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Em 06/02/12, às 11 hs., à Av. Rouxinol, 84, cj. 56, São Paulo/SP, reuniram-
se os Acionistas representando a totalidade do capital social, ficando dis-
pensada a convocação, nos termos do art. 124 § 4º,da Lei 6.404/76. Me sa:
Merling Yolanda Olivo Beltran, Presidente da Mesa; Moisés Geraldo Al ves,
Secretário da Mesa. Ordem do Dia: Tomar as contas dos administradores
e deliberar sobre a aprovação do balanço patrimonial e das demonstra-
ções do resultado do exercício encerrado em 31/12/11. Delibera ções por
Unanimidade: Aprovam o balanço patrimonial e as demonstrações do re-
sultado do exercício encerrado em 31/12/11, à disposição de todos os acio-
nistas, através das publicações no “DOESP” e jornal “Diário de Notí cias”,
ambos na edição de 01/02/12. Nada mais havendo a tratar, foi a ata lida,
aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 06/02/12. Moisés
Geraldo Alves - Secretário. JUCESP 77.237/12-2 em 22/02/12. Gisela S.
Ceschin - Secretária Geral.


