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RELATORIO DA ADMINISTRA<;AO 

Senhores Acionistas, 

Submetemos 11 aprecia~ao de V.S.as as demonstra~5es financeiras intermediarias da 
Sui America Companhia Nacional de Seguros ("Companhia"), relativas ao primeiro 
semestre do exercicio social de 2012, acompanhadas das respectivas Notas 
Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes. 

As demonstra~5es financeiras individuais foram elaboradas com base nas normas 
emitidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), pela Superintendencia 
de Seguros Privados (SUSEP), vigentes na data de publica~ao dessas Demonstra~5es 
Financeiras Intermediarias e no pronunciamento CPC 21 (R1) - Demonstra~ao 
Intermediaria, emitido pelo Comite de Pronunciamentos Contabeis (CPe). 

1. Conjuntura economica 
A atividade economica brasileira teve crescimento modesto no primeiro semestre de 
2012. De acordo com dados preliminares, 0 PIB (Produto Interno Bruto) estimado 
deve ter se expandido 1,5% nos doze meses terminados em junho, que se compara 
ao crescimento de 2,7% com que encerrou 2011. A desacelera~ao do crescimento 
economico brasileiro foi abrangente, mas os motivos se concentraram principalmente 
no setor industrial. 0 dlmbio valorizado e a concorrencia dos importados explica, em 
parte, esse desaquecimento da atividade industrial. 0 crescimento do consumo 
brasileiro, motor da expansao economica dos liltimos anos, tambem perdeu for~a na 
primeira metade do ano. 0 elevado grau de endividamento das familias e 0 

consequente aumento da inadimplencia explica a diminui~ao do ritmo de crescimento 
do consumo neste ano. 

A desacelera~ao da economia global, decorrente do agravamento da crise europeia, 
tambem foi responsavel pelo fraco desempenho da economia nacional no semestre. A 
desacelera~ao economica dos principais parceiros comerciais do Brasil impactou a 
economia via exporta~5es, deprimindo as vendas externas de manufaturados. Alem 
disso, a combina~ao de cenario externo adverso e atividade domestica fraca derrubou 
a confian~a dos empresarios, travando os investimentos produtivos, contribuindo, 
tambem, para 0 desaquecimento economico. 

A desacelera~ao economica foi acompanhada pelo arrefecimento das press5es 
inflacionarias. A varia~ao do IPCA (indice de pre~os ao consumidor amplo) diminuiu de 
6,5% no final de 2011 para 4,9% em junho de 2012. 0 recuo da infla~ao deveu-se 
nao 56 aos efeitos deflacionarios do menor crescimento mundial, como tambem de 
uma combina~ao favoravel de ausencia de choques de oferta, menores pre~os 
administrados e a nova pondera~ao do IPCA. 0 Banco Central seguiu com seu cicio de 
corte de juros, iniciado na segunda metade do ana anterior, buscando estimular a 
atividade economica. A taxa basica SELIC foi reduzida sucessivamente, saindo de 
11 % no inicio do ano para 8,5% ao final de junho, e 0 cicio de corte podera 
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prosseguir no segundo semestre, podendo estabilizar em 7,5%. 0 governo federal 
adotou medidas para incentivar 0 crescimento, recorrendo a isen<;;oes fiscais para 
diversos setores industriais (autos principalmente), a expansao do credito, como 
tambem a amplia<;;ao dos gastos publicos, em especial em investimentos. Apesar da 
renuncia fiscal e amplia<;;ao das despesas publicas, 0 governo manteve sua 
determina<;;ao de produzir um superavit fiscal nas contas publicas de 3,1% do PIB, 
neste ano. 

Premios de seguros* 1.313,7 1.268,2 3,6% 

Premios ganhos 1.352,0 1.287,3 5,0% 

Receita com emissao de ap6lices 75,7 21,1 258,9% 

Sinistros ocorridos (1.075,9) (936,4) (14,9%) 

Custos de aquisi<;;ao (329,7) (313,3) (5,2%) 

Margem bruta 22,1 58,6 (62,4%) 

Resultado antes dos impostos e participa<;;oes 106,4 112,5 (5,4%) 
-~-,--~--

Lucro Jfquido 96,1 86,2 11,4% 
*Contempla premlos convenio DPVAT, premios cedidos em co-seguros e a cobertura de risco das contribuh;oes ao VGBL. 

3. Comentario sobre 0 desempenho 
No primeiro semestre de 2012, a receita de premios de seguros atingiu R$l,3 bilhao, 
3,6% aCima da receita obtida no mesmo perfodo do ano anterior. Os sinistros 
ocorridos somaram R$l,l bilhao, 14,9% acima dos 6M11. Os custos de aquisi<;;ao 
somaram R$ 329,7 mil hoes, aumento de 5,2% frente aos primeiros seis meses de 
2011. Neste mesmo perfodo, 0 lucro Ifquido aican<;;ou R$96,l milhoes, com redu<;;ao de 
11,4% em rela<;;ao ao 6M11. 

4. Perspectivas e pianos da Administral;ao para 0 exercicio seguinte 
A combina<;;ao dos estfmulos provenientes de juros reduzidos e dos incentivos fiscais e 
creditfcios adotados poden3 impulsionar a economia ao longo do segundo semestre 
deste ano. A atividade podera se acelerar ao longo dos pr6ximos meses, podendo 
mostrar ritmo de expansao. Em que pese a maior dinamica da economia no perfodo, a 
fraqueza do primeiro semestre podera impedir que a economia brasileira eXiba 
crescimento superior a 2,0% em 2012. 

S. Declaral;ao sobre capital financeiro e intenl;ao de manter ate 0 vencimento 
os titulos e valores mobiliarios classificados na categoria "mantidos ate 0 

vencimento" 
A companhia ciassifica os tftulos e valores mobiliarios na categoria "mantidos ate 
vencimento" para os quais possua inten<;;ao e capacidade para manter ate a data do 
respectivo vencimento. 

6. Reformulal;oes Societarias 
Foi firmado em 28 de maio de 2012, pel a controlada indireta Santa Cruz Participa<;;oes 
S.A. contrato visando a aquisi<;;ao da SulaCap, a quarta maior empresa de 
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capitaliza~ao do Pais, que avaliamos como uma excelente oportunidade para a 
SulAmerica, uma vez que ira incorporar ao nosso portfolio um novo segmento de 
mercado e de consumidores. A conclusao da opera~ao esta sujeita ao cumprimento de 
determinadas condi~5es suspensivas usuais em transa~5es similares, incluindo a 
obten~ao das aprova~5es regulatorias pertinentes. 

7. Acordo de Acionistas 
A Sui America Companhia Nacional de Seguros e parte em acordo de acionistas 
celebrado em 10/05/2002 por seus controladores e 0 ING Insurance International 
B.V., regulando, entre outros, a politica de governan~a corporativa da Companhia, as 
condi~5es para aliena~ao de a~5es de emissao da Companhia, 0 direito de preferencia 
para a sua aquisi~ao e 0 exercfcio do direito de voto dos acionistas. 

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2012. 

A ADMINISTRA<;AO. 
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Resumo do Relatorio do Comite de Auditoria 
Periodo Social encerrado em 30 de junho de 2012 

1. 0 Comite de Auditoria da Sui America Companhia Nacional de Seguros ("Companhia U
) 

no ambito de suas atribui~5es, relativamente ao perfodo social encerrado em 30 de junho 
de 2012, ate a presente data: 

• Reuniu-se com os responsaveis pelas auditorias interna e independente, bem como 
com os representantes da administra~ao da Companhia, para, entre outras 
atribui~5es, verificar 0 cumprimento das recomenda~5es do Co mite de Auditoria 
("Com iteU

); 

• Constatou que nao foram identificadas deficiencias relevantes que colocassem em 
risco a efetividade das auditorias independente e interna e do sistema de controles 
internos da Companhia; 

• Verificou que a auditoria interna e 0 sistema de controles internos da Companhia 
atendem as necessidades da Companhia, nao tendo identificado deficiencias 
relevantes que colocassem em risco a efetividade da auditoria interna e do sistema 
de controles internos da Companhia; 

• Com base nas informa~5es das auditorias independente e interna, nao identificou 
falhas no cumprimento da legisla~ao aplicavel, da regulamenta~ao e das normas 
internas da Companhia que pudessem colocar em risco a continuidade do negocio; e 

• Revisou, previamente a divulga~ao, as demonstra~5es contabeis da Companhia 
referentes ao periodo social findo em 30 de junho de 2012, considerando-as 
adequadas quanto a observancia das praticas contabeis adotadas no Brasil e da 
legisla~ao aplicavel e aptas para publica~ao ou arquivamento junto a SUSEP. 

2. 0 Comite nao identificou a existencia ou eVidencia de erros ou fraudes de que trata 0 

art. 29 da Resolu~ao CNSP nO 118, de 22 de dezembro de 2004. 

3. 0 Comite verificou 0 atendimento ao disposto no § 40 do art. 14 da Resolu~ao CNSP 
nO 168, de 17 de dezembro de 2007 e nao identificou 0 descumprimento de dispositivos 
legais e regulamentares. 

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2012. 

Carlos Jose da Silva Azevedo 
Presidente 

Sergio Alfredo Diuana 
Membro 

Jorge Augusto Hirs Saab 
Membro 
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Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras intermediárias 
 
 
Aos Acionistas e aos Administradores da 
Sul América Companhia Nacional de Seguros 
Rio de Janeiro - RJ  
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras intermediárias da Sul América Companhia Nacional 
de Seguros (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2012 e 
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, assim como o resumo das 
principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 
 
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras 
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras intermediárias 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 
intermediárias 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 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 Companhia 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 Companhia. Uma 
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas 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. 



 
Sul América Companhia Nacional de Seguros 

Demonstrações financeiras 
Semestre findo em 30 de junho de 2012 

 

 
Opinião 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras intermediárias acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Sul 
América Companhia Nacional de Seguros em 30 de junho de 2012, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 
 
 
Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2012 
 
 
KPMG Auditores Independentes 
CRC SP014428/O-6 F-RJ 
 
 
 
 
Carlos Eduardo Munhoz 
Contador CRC-SP 138600/O-7-S-RJ  



SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 
BALANC;OS PATRIMONIAIS EM 30 JUNHO DE 2012 E 31 DE DEZEMBRO DE 2011 

(Em milhares de reais) 

ATIVO 
ATIVO CIRCULANTE 

DISPONivEL 
Caixa e Baneos 

EQUIVALENTE DE CAIXA 
APLICAC;OES 
CREDITOS DAS OPERAC;OES COM SEGUROS E RESSEGUROS 
Premios a Receber 
Operar;6es com Seguradoras 
Operar;6es com Resseguradoras 

OUTROS CREDITOS OPERACIONAIS 
ATIVOS DE RESSEGURO E RETROCESSAO - PROVISOES TECNICAS 
TiTULOS E CREDITOS A RECEBER 
Titulos e Creditos a Receber 
Creditos Tributarios e Previdenciarios 
Outros Creditos 

OUTROS VALORES E BENS 
Bens a Venda 

DESPESAS ANTECIPADAS 
CUSTOS DE AQUISIC;AO DIFERIDOS 
Seguros 

ATIVO NAO CIRCULANTE 
REALIZAvEL A LONGO PRAZO 
APLICAC;OES 
CREDITOS DAS OPERAC;OES COM SEGUROS E RESSEGUROS 
Premios a Receber 
Operar;oes com Seguradoras 

ATIVOS DE RESSEGURO E RETROCESSAO - PROVISOES TECNICAS 
TiTULOS E CREDITOS A RECEBER 
Creditos Tributarios e Previdenciarios 
Depositos Judiciais e Fiscais 
Outros Creditos Operacionais 
DESPESAS ANTECIPADAS 
CUSTOS DE AQUISIC;AO DIFERIDOS 
Seguros 

INVESTIMENTOS 
Participa<;oes 50cietarias 
Imoveis Destinados a Renda 
Outro5 Investimentos 

IM08ILIZADO 
Im6veis de Usa Pr6prio 
Bens Moveis 
Outras Imobilizar;5es 

INTANGiVEL 
Outros Intangiveis 

TOTAL DO ATIVO 

As notas explicativas sao parte integrante das demonstrar;6es financeiras. 

Notas 

6 
6 
7 

8 

9.1 
11 
9.2 

10.1 
20.1 
12 

13 

7 

8 

9.2 

10.1 
21 

13 

14 

30/06/2012 

3.192.034 
51.798 
51.798 

26.004 
1.290.119 

621.553 
584.438 

26.622 
10.493 

295.409 
401.326 
179.929 

72.681 
20.720 
86.528 

52.289 
52.289 

24.345 
249.262 
249.262 

5.219 
5.150 

69 
305.460 
808.093 

224.759 
564.568 

18.766 
6.959 
3.752 
3.752 

1.331.098 
1.328.534 

2.305 
259 

37.781 
89 

12.501 
25.191 

45.467 

31/12/2011 
(Reclassificado) 

3.150.896 
34.094 
34.094 

30.782 
1.366.624 

639.609 
590.513 

25.092 
24.004 

199.794 
342.405 
212.040 

99.061 
34.208 
78.771 

48.810 
48.810 

21.935 
254.803 
254.803 

10.437 
10.300 

137 
185.561 
770.082 

213.749 
533.285 

23.048 
8.456 
3.437 
3.437 

1.287.268 
1.284.660 

2.344 
264 

38.350 
92 

12.534 
25.724 

40.101 
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SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 
BALANC;:OS PATRIMONIAIS EM 30 JUNHO DE 2012 E 31 DE DEZEMBRO DE 2011 

(Em milhares de reais) 

PASSIVO Notas 30/06/2012 
CIRCULANTE 2.606.436 
CONTAS A PAGAR 184.661 
Obriga~oes a Pagar 15.1 60.726 
Impostos e Eneargos Soeiais a Reeolher 47.336 
Eneargos Trabalhistas 12.496 
Impostos e Contribui~oes 14.647 
Outras Contas a Pagar 15.2 49.456 
DEBITOS DE OPERAC;:OES COM SEGUROS E RESSEGUROS 197.146 
Premios a Restituir 7.131 
Opera~oes com Seguradoras 24.447 
Opera~oes com Resseguradoras 9.1 79.141 
Corretores de Seguros e Resseguros 16.1 62.352 
Outros Debitos Operacionais 24.075 

DEPOSITOS DE TERCEIROS 17 12.935 
PROVISOES TECNICAS - SEGUROS 18.1 2.171.460 

Danos 2.169.132 
Pessoas 2.328 

OUTROS DEBITOS 39.858 
Provisoes Judiciais 21 39.858 

DEBITOS DIVERSOS 376 
PASSIVO NAO CIRCULANTE 1.038.814 

CONTAS A PAGAR 351.946 
Obriga~oes a Pagar 15.1 280.913 
Tributos Diferidos 10.2 48.634 
Outras Contas a Pagar 15.2 22.399 

DEBITOS DE OPERAC;:OES COM SEGUROS E RESSEGUROS 4.687 
Opera~oes com Seguradoras 2.675 
Opera~oes com Resseguradoras 9.1 2.012 

PROVISOES TECNICAS - SEGUROS 18.1 463.481 
Danos 463.377 
Pessoas 104 
OUTROS DEBITOS 218.647 
Provisoes Judiciais 21 218.647 

DEBITOS DIVERSOS 53 
PATRIMONIO LiQUIDO 2.320.583 

Capital Social 22.1 1.250.000 
Reservas de Capital (4.147) 
Reservas de Lueros 961.610 
Ajuste de Avalia~ao Patrimonial 17.068 
Lueros Aeumulados 96.052 

TOTAL DOPASSIVO 5.965.833 

As notas explieativas sao parte integrante das demonstra~oes finarieeiras. 

31/12/2011 
2.538.274 

227.265 
113.302 

62.144 
10.169 

5.859 
35.791 

204.436 
6.721 

26.694 
80.631 
68.038 
22.352 

22.268 
2.059.597 
2.055.998 

3.599 
24.332 
24.332 

376 
920.336 
335.430 
269.897 

42.306 
23.227 
9.375 
5.350 
4.025 

355.059 
354.986 

73 
220.232 
220.232 

240 
2.259.687 
1.250.000 

(4.147) 
1.006.147 
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SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 
DEMONSTRAI;OES DOS RESULTADOS ABRANGENTES 

PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2012 E 2011 
(Em milhares de reais) 

30/06/2012 30/06/2011 
LUCRO LIQUIDO DO SEMESTRE 96.052 86.229 
OUTROS COMPONENTES DO RESULTADO ABRANGENTE 9.381 (4.638) 
Ganhos (Perdas) Nao Realizados com Ativos Financeiros Disponiveis para Venda 3.526 (4.025) 
Imposto de Renda e Contribui~ao Social relacionados aos componentes dos outros resultados abrangentes (1.411) 1.610 
Outros Resultados Abrangentes de Empresas Investidas reconhecida pelo Metodo de Equival€mcia PatrimOl 7.266 (2.223) 
RESULTADO ABRANGENTE DO SEMESTRE 105.433 81.591 

As notas explicativas sao parte integrante das demonstra~6es financeiras. 
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SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 
NOTAS EXPLICATIVAS As DEMONSTRAC;:OES FINANCEIRAS INTERMEDIARIAS EM 30 DE JUNHO 
DE 2012 E 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2012 
E 2011 
(Em milhares de reais, exceto onde mencionado) 

1. Contexto operacional 

A SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, denominada "Companhia" e 
uma sociedade anonima de capital fechado, fundada em 05/12/1895, domiciliada no Brasil, 
com sede na capital do Estado do Rio de Janeiro, autorizada a operar em todo 0 territ6rio 
nacional pela Superintendencia de Seguros Privados "SUSEP" com seguros de danos e de 
pessoas e que tem como acionista principal a Sui America S.A., denominada "SASA", com 
24,45% de participac;ao direta e 75,55% indireta, atraves da Saepar Servic;os e 
Participac;6es S.A., denominada "SAEPAR". A SASA tem como principais acionistas a 
Sulasapar Participac;6es S.A., com 60,04% das ac;6es ordinarias, e a ING Insurance 
International B.V., com 12,91% das ac;6es ordinarias e 32,33% das ac;6es preferenciais. 

Nessas demonstrac;6es financeiras intermediarias 0 termo "SuIAmerica" e usado para tratar 
o conjunto de empresas formado pela SASA e suas controladas. 

1.1. Aquisi!;ao da Sui America Capitaliza!;ao S.A - SULACAP 

Em 28/05/2012 a "SASA" publicou um fato relevante informando que a Sui America 
Santa Cruz Participac;6es S.A., controlada indireta da Companhia, firmou contrato de 
compra e venda de ac;oes com a Saspar Participac;oes S.A. (SASPAR) visando a 
aquisic;ao da totalidade da participac;ao detida pela SASPAR no capital social da Sui 
America Capitalizac;ao S.A. "SULACAP", representativa de 83,27% do capital social da 
SULACAP, pelo prec;o base de R$214 milh6es, podendo este valor ser incrementado 
em ate R$71 mil hoes desde que satisfeitas determinadas condic;oes previstas no 
contrato. A vendedora e control ada pela Sulasa Participac;oes S.A; denominada 
"SULASA". 
A conclusao da aquisic;ao sera submetida oportunamente a Assembleia Geral de 
Acionistas da SASA e estara sujeita ao cumprimento de determinadas condic;oes 
suspensivas usuais em transac;6es similares, incluindo a obtenc;ao das aprovac;oes 
regulat6rias pertinentes. 

2. Apresenta!;ao das demonstra!;oes financeiras intermediarias 

2.1. Base de prepara!;ao das demonstra!;oes financeiras intermediarias 

As demonstrac;oes financeiras intermediarias individuais foram elaboradas de acordo 
com as normas emitidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados "CNSP" e pela 
SUSEP, vigentes na data de divulgac;ao dessas demonstrac;oes financeiras 
(intermediarias). 

As demonstrac;oes financeiras intermediarias comparativas de 31/12/2011 foram 
reclassificadas para atender a Circular SUSEP nO 430/2012. A unica alterac;ao 
ocorreu nas contas patrimoniais e refere-se a reclassificac;ao da subconta "Outros 
Creditos Operacionais" para 0 nlvel de conta, removendo-a do grupo de contas 
"Credito das Operac;oes com Seguros e Resseguros". 0 valor em 31/12/2011 e de 
R$ 199.794. 

A Administrac;ao da Companhia julgou que 0 impacto dessa reclassificac;ao nas 
demonstrac;oes financeiras em 01/01/2011 nao e relevante, pOis nao afeta 0 capital 
circulante liquido ou 0 patrimonio liquido e, portanto, nao e significativopara a 



compreensao dessas demonstra<;oes financeiras, nao sendo necessaria a 
apresenta<;ao do balan<;o patrimonial reclassificado para aquela data. 

Em conformidade com 0 pronunciamento CPC 21 (R1) - Demonstra<;oes 
Intermediarias, emitido pelo CPC e que versa sobre as demonstra<;oes financeiras 
intermediarias, 0 balan<;o patrimonial em 30/06/2012 esta sendo apresentado 
comparativamente aos valores referentes ao ultimo balan<;o anual, com database de 
31/12/2011, e as demonstra<;oes de resultados, de resultados abrangentes, das 
muta<;oes do patrimonio IIquido, e dos fluxos de caixa estao apresentadas de forma 
comparativa ao semestre findo em 30/06/2011. 

o Conselho de Administra<;ao autorizou a emissao das presentes demonstra<;oes 
financeiras intermediarias em reuniao realizada em 23/08/2012. 

2.2. Base de mensura!;ao 

As demonstra<;oes financeiras intermediarias foram preparadas com base no custo 
historico com exce<;ao do passivo atuarial de beneffcios de renda vitalfcia e de 
indeniza<;ao para executivos que e apurado pelo metodo da Unidade de Credito 
Projetada e dos seguintes itens reconhecidos nos balan<;os patrimoniais pelo valor 
justo: 

• Equivalentes de caixa (vide nota 6) 

• Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado 

• Os intrumentos financeiros disponfveis para venda (vide nota 7). 

2.3. Moeda funcional e de apresenta!;ao 

Nas demonstra<;oes financeiras intermediarias os itens foram mensurados utilizando 
a moeda do ambiente economico primario no qual a Companhia atua. As 
demonstra<;oes financeiras intermediarias estao apresentadas em Reais (R$), que e 
a moeda funcional e de apresenta<;ao da Companhia. 

3. Principais praticas contabeis 

As praticas contabeis descritas a seguir tem sido aplicadas de maneira consistente a todos 
os perfodos apresentados nas demonstra<;oes financeiras intermediarias. 

3.1. Resumo das praticas contabeis 

As praticas contabeis mais relevantes adotadas sao: 

3.1.1. Apura!;ao do resultado 

o resultado e apurado pelo regime contabil de competencia e considera: 

• Os premios de seguros sao reconhecidos pelo perfodo de vigencia do 
risco das apolices/faturas. Os premios de seguros relativos a riscos 
vigentes, cujas apolices/faturas ainda nao foram emitidas, sao 
calculados atuarialmente; 

• As comissoes e agenciamento de seguros, os custos diretamente 
relacionados ao processo de angaria<;ao de contratos de seguros 
(INSS sobre comissao de corretagem, inspe<;ao de risco, bonus de 
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produ~ao, custos terceiros e despesas de pessoal.) e as receitas 
com "custo de apolice" sao registradas no ativo, na rubrica "Custos 
de Aquisi~ao Diferidos". A apropria~ao mensa I no resultado ocorre 
na rubrica "Receita com Emissao de Apolices" para as receitas com 
custos de apolice e na rubrica "Custos de Aquisi~ao", para os demais 
itens. As comissoes de seguros de danos sao amortizadas com base 
no prazo de vigencia dos contratos de seguros e os agenciamentos 
referentes aos produtos de vida sao amortizados pelo prazo medio 
de permanencia dos segurados em carteira, considerando a vigencia 
das apolices, 0 prazo de cobertura e a expectativa de cancelamento 
ou renova~ao das apolices. 
Os custos diretamente relacionados ao processo de angaria~ao de 
contratos de seguros e as receitas com "custo de apolice" sao 
diferidos pelo prazo medio estimado de vigencia dos contratos. 
As comissoes relativas a riscos vigentes, cujas apolices/faturas 
ainda nao foram emitidas, sao estimadas com base em calculos 
atuariais que levam em considera~ao a experiencia historica; 

• Os sinistros sao refletidos nos resultados com base na metodologla 
conhecida como IBNP (Incurred But Not Paid) que busca refletir a 
sinistralidade final estimada para os contratos com cobertura de 
risco em vigencia. Os sinistros incluem as indeniza~oes e despesas 
estimadas a incorrer com 0 processamento e a regula~ao dos 
sinistros, tanto aquelas diretamente alocaveis aos sinistros 
considerados individualmente (Allocated Loss Adjustment Expense -
ALAE), quanto outras despesas relacionadas aos sinistros e que nao 
sao diretamente alocaveis (Unallocated Loss Adjustment Expenses -
ULAE). 

3.1.2. Balan<;:o patrimonial 

• Os direitos realiz<iveis e as obriga~oes exigiveis apos 12 meses sao 
classificados no ativo e passivo nao circulante, respectivamente; 

• As transa~oes em moedas estrangeiras sao convertidas para a 
moeda funcional pela taxa de cambio do dia da transa~ao. Ativos ou 
passiv~s denominados em moedas estrangeiras sao convertidos 
para a moeda funcional pel a taxa de cambio na database das 
demonstra~oes financeiras intermediarias; 

• Os ativos e passivos sujeitos a atualiza~ao moneta ria sao 
atualizados com base nos indices definidos legal mente ou em 
contratos; 

• Os creditos tributarios nao sao ajustados a valor presente. 

3.2. Instrumentos financeiros 

3.2.1.Classifica!;ao e mensura!;ao 

Os ativos financeiros sao classificados e mensurados, conforme descritos a 
seguir: 
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(a) Titulos e valores mobilh!rios mensurados ao valor justo por 
meio do resultado 

Os titulos e valores mobiliarios adquiridos com 0 proposito de serem 
ativa e frequentemente negociados sao contabilizados pelo valor 
justo e classificados no ativo circulante. Os rendimentos, as 
valoriza<;;oes e desvaloriza<;;oes sobre esses titulos e valores 
mobiliarios sao reconhecidos no resultado. 

Em alguns casos, titulos e valores mobiliarios sao classificados nesta 
categoria, mesmo que nao sejam frequentemente negociados, 
baseada na estrategia de investimentos (vide nota 4.4.2.1) e de 
acordo com a gestao de riscos documentada. Trata-se do "fair value 
option". 

(b) Titulos e valores mobiliarios disponiveis para a venda 

Os titulos e valores mobiliarios que nao se enquadram nas 
categorias "mensurados ao valor justo por meio do resultado", 
"emprestimos e recebiveis" ou "mantidos ate 0 vencimento" sao 
contabilizados pelo valor de custo, acrescido dos rendimentos 
auferidos no periodo, que sao reconhecidos no resultado e ajustados 
aos correspondentes valores justos. As valoriza<;;oes e 
desvaloriza<;;oes nao realizadas financeiramente sao reconhecidas 
em conta espedfica no patrimonio liquido, liquidas dos 
correspondentes efeitos tributarios e, quando realizadas, sao 
apropriadas ao resultado, em contrapartida da conta especifica do 
patrimonio liquido. 

(e) Titulos e valores mobiliarios mantidos ate 0 veneimento 

Os titulos e valores mobiliarios para os quais a Companhia possui a 
inten<;;ao e a capacidade financeira para sua manuten<;;ao em carteira 
ate 0 vencimento, sao contabilizados pelo valor de custo acrescido 
dos rendimentos auferidos no periodo, que sao reconhecidos no 
resultado. 

(d) Emprestimos e reeebiveis 

Os emprestimos e recebiveis sao ativos financeiros representados 
pelos premios a receber e demais contas a receber, que sao 
mensurados inicialmente pelo valor justo acrescido dos custos das 
transa<;;oes. Apos 0 reconhecimento inicial, esses ativos financeiros 
sao mensurados pelo custo amortizado, ajustados, quando 
aplicavel, por redu<;;oes ao valor recuperavel. 

3.2.2. Instrumentos finaneeiros derivativos 

Sao classificados no ativo circulante como titulos e val ores mobiliarios 
mensurados ao valor justo por meio do resultado, sendo compostos por 
contratos futuros nos fundos de investimentos exclusivos, utilizados para 
administrar a exposi<;;ao cambial de certas opera<;oes de riscos industriais e 
comerciais (RIC), que devido a natureza da opera<;;ao, as apolices precisam 
ser feitas em moeda estrangeira. Sao contabilizados pelo valor justo, com 
as valoriza<;;oes ou desvaloriza<;oes efetivas reconhecidas diretamente no 
resultado (vide nota 5.1). 
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3.3. Investimentos 

Reconhecidos inicialmente pelo valor justo, ajustado pela redu~ao ao valor 
recuperi3vel, combinado com os seguintes aspectos: 

• As participa~oes acionarias permanentes em controladas sao avaliadas pelo 
metodo de equivalencia patrimonial; 

• 0 agio na aquisi~ao de a~oes de controlada, tratado como transa~ao de capital, 
esta registrado no patrimonio Llquido. 

3.4. Redu~ao ao valor recuperavel (impairment) 

• Ativos financeiros (incluindo recebiveis) 

Um ativo financeiro nao mensurado pelo valor justo por meio do resultado tem 
seu valor recuperavel avaliado sempre que apresenta indfcios de perda. 

Um ativo tem perda no seu valor recuperavel se uma evidencia objetiva indica que 
um evento de perda ocorreu apos 0 reconhecimento inicial do ativo, e que aquele 
evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados 
que podem ser estimados de uma maneira confiavel, tais como: desvaloriza~ao 
significativa e prolongada de instrumentos financeiros, reconhecida publicamente 
pelo mercado, descontinuidade da opera~ao da atividade em que a Companhia 
investiu, tendencias historicas da probabilidade de inadimplencia, do prazo de 
recupera~ao e dos valores de perda incorridos, ajustados para refletir 0 

julgamento da Administra~ao quanto as premissas se as condi~oes economicas e 
de credito atuais sao tais que as perdas reais provavelmente serao maiores ou 
menores que as sugeridas pelas tendencias historicas . 

• Ativos nao financeiros 

Os valores contabeis dos ativos nao financeiros sao revistos no mlnlmo 
anualmente para apurar se ha indica~ao de redu~ao ao valor recuperavel. No caso 
de agio e ativos intangfveis com vida util indefinida ou ativos intangfveis em 
desenvolvimento que ainda nao estejam disponfveis para usa, 0 valor recuperavel 
e estimado no mfnimo, anualmente. 

A redu~ao ao valor recuperavel de ativos (impairment) e determinada quando 0 

valor contabil residual exceder 0 valor de recupera~ao, que sera 0 maior valor 
entre 0 valor estimado na venda e 0 seu valor em usa, determinado pelo valor 
presente dos fluxos de caixa futuros estimados em decorrencia do usa do ativo ou 
unidade geradora de caixa. 

A redu~ao ao valor recuperavel de creditos tributarios de imposto de renda e de 
contribui~ao social e estabelecida com base nas expectativas da Administra~ao 
sobre a realiza~ao dos resultados fiscais tributaveis futuros e sobre certas 
diferen~as temporarias, cujas expectativas estao baseadas em or~amentos 
elaborados e aprovados para 0 perfodo de 5 anos. 

3.5. Imposto de renda e contribui~ao social corrente e diferido 

As provisoes para imposto de renda e para contribui~ao social correntes e diferidos 
sao constitufdas pelas aifquotas vigentes na database das demonstra~oes financeiras 
intermediarias. 
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3.6. Passivos circulantes e nao circulantes de opera~oes de seguros e 
resseguros 

Os passivos sao demonstrados pelos valores conhecidos ou estimados, acrescidos, 
quando aplicavel, dos respectivos encargos e variac;oes monetarias ou cambiais 
incorridos ate a database das demonstrac;oes financeiras intermediarias. 

3.6.1. Provisoes tecnicas de contratos de seguros 

As provisoes tecnicas sao constituidas de acordo com a regulamentac;ao 
estabelecida pela SUSEP, conforme a seguir: 

(a) Provisao para premios nao ganhos (PPNG) 

A PPNG e constituida pelo metoda pro rata die, tendo como base a 
divisao dos premios pelo numero de dias de cobertura total, 
multiplicados pelo numero de dias da cobertura do risco a decorrer, 
para os contratos de seguros de danos e de pessoas. 

(b) Provisao para premios nao ganhos para riscos vigentes mas 
nao emitidos (PPNG-RVNE) 

A PPNG-RVNE e constituida para apurar a parcela de premios ainda 
nao gan hos relativos as apolices ainda nao emitidas, cujos riscos ja 
estao vigentes. E calculada a partir da multiplicac;ao da PPNG pelo 
fator esperado de atraso. 0 fator esperado de atraso e calculado 
com base na media ponderada historica entre a PPNG em atraso e a 
PPNG emitida de acordo com a avaliac;ao atuarial anual efetuada na 
data das demonstrac;oes financeiras, para os contratos de seguro de 
danos. Para alguns ramos cujas vigencias de riscos individuais nao 
ultrapassam 0 mes seguinte e para 0 seguro de pessoas, aplica-se e 
calcula-se 0 fator de atraso em func;ao do premio mensal emitido e 
nao da PPNG, aplicando-se a metodologia acima descrita para 0 

calculo do fator esperado de atraso. 

(c) Provisao complementar de premios (PCP) 

A PCP foi instituida pelo CNSP para os contratos de seguros e esta 
contabilizada na rubrica "Provisoes Tecnicas - Seguros" no passivo 
circulante. Para os contratos de seguro de danos, exceto para 0 

ramo de automoveis, esta provisao e igual ao maximo entre 0 
(zero) e a diferenc;a entre a media dos valores de provisao de 
premios nao ganhos apurados diariamente no mes de sua 
constituic;ao e a provisao de premios nao ganhos constituida no final 
do respectivo mes. 

(d) Provisao de sinistros a liquidar (PSL) 

A PSL e constituida para a cobertura dos valores a pagar por 
sinistros ja avisados ate a database das demonstrac;oes financeiras, 
compreendendo 0 valor dos sinistros avisados ate a database, 
adicionada da "ALAE". Apos calculada a PSL em bases individuais, 
por sinistro avisado, e registrado um valor adicional calculado com 
base na metodologia conhecida como IBNP que considera a 
estimativa de sinistralidade ao final do periodo de cobertura nos 
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contratos de seguro em vigencia. Depois de apurado, 0 valor do 
ajuste e classificado proporcionalmente, parte como PSL e parte 
como IBNR (Incurred But Not Reported). 

Para apurar 0 IBNP, e calculada a estimativa final de sinistros ja 
ocorridos e ainda nao pagos com base em triangulos de run-off 
mensais, metodos estatfstico-atuariais, que consideram 0 

desenvolvimento historico dos sinistros pagos, adicionado da ALAE, 
para estabelecer uma proje~ao futura por perfodo de ocorrencia. 
Dependendo do ramo de seguros, 0 desenvolvimento historico 
observado varia de 60 a 140 meses; 

a IBNR e calculado conforme descrito na nota 3.6.1 item Cf); 

Adicionalmente a PSL, sao provisionadas as despesas relativas a 
gestao da regula~ao de sinistros que ainda estao em fase de analise 
tecnica, mas que nao sao alocados a cada sinistro individual mente, 
denominadas ULAE. AULAE e apurada a partir do custo unitario, 
com base no historico de despesas, aplicada a quantidade de 
sinistros pendentes na PSL. 

(e) Provisao de sinistros a liquidar em disputa judicial 

As provisoes de sinistros a liquidar em disputa judicial sao 
reavaliadas periodicamente e contabilizadas com base na opiniao do 
Departamento Jurfdico interno, dos consultores legais 
independentes e da Administra~ao sobre 0 prov<lvel resultado dos 
processos judiciais, e ainda, com base em fatores espedficos 
obtidos a partir da analise do historico de pagamentos efetuados no 
perfodo de 60 meses nos casos encerrados, calculados levando-se 
em considera~ao a natureza dos processos judiciais, a respectiva 
probabilidade de perda do processo, 0 desembolso financeiro 
esperado e 0 grupamento de ramo de seguro envolvido, quando 
aplicavel. Estes fatores foram calculados a partir da analise da 
rela~ao dos val ores despendidos com os processos encerrados por 
exito, acordo judicial ou condena~ao judicial e as suas 
correspondentes estimativas historicas de exposi~ao ao risco. As 
provisoes sao atualizadas mensalmente pelo Indice Nacional de 
Pre~os ao Consumidor Amplo CIPCA) e por juros de 0,78% ao meso 

As provisoes e os honorarios de sucumbencia referentes as causas 
de natureza dvel relacionadas as indeniza~oes contratuais de 
sinistros estao contabilizadas na rubrica "Provisoes Tecnicas -
Seguros", no passivo circulante e no passivo nao circulante. as 
correspondentes depositos judiciais estao contabilizados na rubrica 
"Depositos Judiciais e Fiscais" no ativo nao circulante, e sao 
atualizados monetariamente pela Taxa Referencial CTR) e juros de 
6% ao ano, conforme legisla~ao vigente. 

(f) Provisao de sinistros ocorridos mas nao avisados (IBNR) 

A IBNR e constitufda para a cobertura dos sinistros ocorridos e ainda 
nao aVisados ate a database das demonstra~oes financeiras e com 
base na estimativa final de sinistros ja ocorridos e ainda nao 
avisados. A IBNR e calculada com base em metod os estatfsticos
atuariais, conhecidos como triangulos de run-off, que consideram 0 
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desenvolvimento mensa I e/ou trimestral hist6rico dos avisos de 
sinistros para estabelecer uma projec;ao futura p~r periodo de 
ocorrencia. Tal desenvolvimento e feito tanto por quantidade de 
sinistros quanto p~r montante envolvido de sinistros, dependendo 
das caracterfsticas dos ramos dos contratos e sempre buscando 
uma metodologia melhor adaptavel considerando a experiencia 
hist6rica. Dependendo do ramo de seguros, 0 desenvolvimento 
hist6rico observado varia de 60 a 140 meses. Alem da estimativa 
final de sinistros Ja ocorridos e ainda nao avisados, e adicionalmente 
registrado na provisao de IBNR 0 valor de ajuste referente ao 
desenvolvimento futuro de sinistros ja ocorridos. 

A IBNR e apurada considerando tanto as despesas diretamente 
alocaveis aos sinistros (ALAE), quanto outras despesas relacionadas 
aos sinistros, mas nao diretamente alocaveis (ULAE). AULAE da 
IBNR e calculada a partir do custo unitario, com base no hist6rico de 
despesas, aplicado a quantidade estimada de sinistros IBNR. 

(g) Provisao de sinistros ocorridos mas nao avisados (IBNR) -
Judicial 

A IBNR referente as demand as judiciais e constitufda para dar 
cobertura aos sinistros que, com base na experiencia hist6rica, 
geram desembolsos financeiros na esfera judicial, independente do 
fato desses sinistros terem sido negados com embasamento tecnico, 
ou ainda, nao terem sido avisados em func;ao do segurado ou 
terceiro ter decidido entrar diretamente na justic;a sem antes 
pleitear a indenizac;ao. 

A IBNR relacionada a sinistros judiciais e constitufda, com base em 
metod os matematicos, considerando 0 hist6rico de pagamento de 
ate 60 meses, que compreendem os: 

(i) Perfodos medios hist6ricos observados entre a data de 
negativa do sinistro e a data de cadastro da citac;ao e, entre a 
data de ocorrencia do sinistro e a data da citac;ao; 

(ii) Percentuais de hist6ricos de solicitac;5es de indenizac;5es 
indeferidas, administrativamente, nos quais a experiencia 
hist6rica demonstrou desembolso financeiro posterior na 
esfera judicial, e 0 percentual de sinistros daqueles que 
entraram diretamente na justic;a, nesses mesmos perfodos, 
resultando na quantidade estimada de desembolsos futuros na 
esfera judicial; 

(iii) Valor medio dos sinistros judiciais registrados na PSL, 
resultando no valor medio das causas. 

(h) Provisao de insuficiencia de premios (PIP) 

A provisao visa cobrir possfveis insuficiencias dos premlos dos 
contratos em vigor ao arcar com os compromissos futuros 
assumidos nestes contratos. Para os contratos de seguros de danos 
e pessoas foi realizada uma analise atraves da projec;ao de um fluxo 
de caixa futuro considerando os contratos vigentes na database das 
demonstrac;5es financeiras e premissas atuariais correntes. 0 
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resultado mensal do fluxo de caixa foi trazido a valor presente pela 
taxa SELIC (Sistema Especial de Liquida~ao e Custodia). Os 
contratos foram agrupados segundo a natureza dos riscos cobertos 
conforme classifica~ao definida pela SUSEP. 

Em 30/06/2012 e 31/12/2011, 0 resultado desta analise nao indicou 
que 0 valor contabil dos passivos era inferior aos fluxos de caixa 
futuros esperados. 

3.7. Teste de adequal;ao de passivos (liability adequacy test - LAT) 

o CPC 11 requer que a Companhia emitente de contratos classificados como 
contratos de seguro analise a adequa~ao dos passiv~s registrados em cada data de 
divulga~ao das demonstra~6es financeiras atraves de um teste minimo de 
adequa~ao. Esse teste deve ser realizado utilizando-se premissas atuariais atuais 
para os fluxos de caixa futuros de todos os contratos classificados como contratos 
de seguro. 0 teste de adequa~ao dos passiv~s considerou todos os fluxos de caixa 
futuro das obriga~6es oriundas dos contratos e certificados vigentes na database, 
brutos de resseguro, e as premissas atuariais correntes ate 0 final de vigencia 
destas obriga~oes, sem considerar novos contratos e certificados. Os contratos com 
renova~ao automatica tem seus fluxos de caixas considerados no teste somente ate 
as respectivas datas de renova~ao destes contratos. Foram consideradas as 
provisoes, despesas ligadas a opera~ao e a despesa de custos de aquisi~ao. No caso 
dos sinistros judiciais, os fluxos de caixa futuros foram reajustados utilizando a 
proje~ao do IPCA somados aos juros de 0,78% ao mes. Como despesas de 
manuten~ao foram consideradas as diretamente relacionadas com a opera~ao. 0 
resultado mensa I do fluxo de caixa foi trazido a valor presente pela taxa livre de 
risco. Quando aplicavel, deficiencias sao contabilizadas no resultado. 

Em 04/07/2012 a SUSEP emitiu a Circular nO 446 que suspende os efeitos, na 
apura~ao das demonstra~oes financeiras intermediarias de 30/06/2012, da Circular 
SUSEP nO 410/2010, que disp6e sobre 0 LAT. Como a SUSEP, atraves da Circular nO 
430/12, aprova 0 CPC 11 - Contrato de Seguro, a Companhia aplicou 0 teste de 
adequa~ao de passiv~s nestas demonstra~oes financeiras intermediarias. 

3.8. Provisoes para al;oes judiciais 

As provisoes para as a~oes judiciais de natureza dvel, objeto de contesta~ao 
judicial, sao reavaliadas periodicamente e atualizadas mensalmente pelo IPCA e por 
juros de 0,78% ao mes. As provisoes para as a~oes judiciais de natureza trabalhista 
sao atualizadas mensalmente pel a TR e por juros de 0,78% ao mes. Tanto as 
provisoes para as contesta~oes de natureza dvel, nao relacionadas as indeniza~oes 
contratuais de sinistros, quanto as de natureza trabalhista, sao contabilizadas com 
base nas opinioes do Departamento Juridico interno, dos consultores legais 
independentes e da Administra~ao sobre 0 provavel resultado dos processos 
judiciais e com base em percentuais espedficos, obtidos a partir da analise do 
historico de pagamentos efetuados no periodo de 60 meses para os casos 
encerrados, calculados levando-se em considera~ao a natureza dos processos 
judiciais, a respectiva probabilidade de perda do processo, 0 desembolso financeiro 
esperado e 0 grupamento de ramo de seguro envolvido, quando aplicavel. Esses 
fatores foram calculados a partir da analise da rela~ao dos valores despendidos com 
os processos encerrados por eXito, acordo judicial ou condena~ao judicial e as suas 
correspondentes estimativas hist6ricas de exposi~ao ao risco. As provisoes para 
a~6es judiciais estao contabilizadas nas rubricas Provisoes Judiciais, no passivo 
circulante e nao circulante, e consideram os valores atuais das mencionadas a~oes 
judiciais. Os honorarios de sucumbencia, referentes as causas de natureza dvel, nao 



relacionadas as indenizac;oes contratuais de sinistros, e trabalhistas estao 
contabilizados na rubrica "Outras Contas a Pagar", no passivo circulante e nao 
circulante. Os correspondentes depositos judiciais estao contabilizados na rubrica 
"Depositos Judiciais e Fiscais", no ativo nao circulante, e sao atualizados 
monetariamente pela TR e juros de 6% ao ano, para os depositos judiciais cfveis, e 
TR e juros de 12% ao ano para os depositos judiciais trabalhistas, con forme 
legislac;ao vigente; 

As provisoes para as ac;oes judiciais relacionadas a tributos, contribuic;oes e outras 
obrigac;oes de natureza fiscal, objeto de contestac;ao judicial, sao reavaliadas 
periodicamente e atualizadas mensalmente pel a SELIC, conforme legislac;ao vigente, 
e sao contabilizadas com base nas opinioes do Departamento Juridico interno, dos 
consultores legais independentes e da Administrac;ao sobre 0 provavel resultado dos 
process os judiciais. As provisoes sao constituidas quando a Administrac;ao avalia que 
uma saida de recursos e provavel de ocorrer ate 0 encerramento dos processos 
judiciais e seu valor possa ser razoavelmente estimado. Os valores referentes aos 
questionamentos relativos a ilegalidade ou inconstitucionalidade de tributos, 
contribuic;oes e outras obrigac;oes de natureza fiscal, provisionados estao 
contabilizados na rubrica "Contas a Pagar - Obrigac;oes a Pagar", no passiv~ nao 
circulante. Os valores relativos as demais obrigac;oes presentes em que seja 
provavel a saida de recursos estao contabilizados na rubrica "Provisoes Judiciais", no 
passiv~ nao circulante. Os correspondentes depositos judiciais estao contabilizados 
na rubrica "Depositos Judiciais e Fiscais", no ativo nao circulante, e sao atualizados 
monetariamente pela SELIC, conforme legislac;ao vigente. 

3.9. Beneficios pos-emprego 

Os beneficios compreendem 0 Plano de Contribuic;ao Definida, por intermedio do 
Plano Gerador de Beneficios Livres (PGBL), 0 Beneficio de Renda Vitalicia e 0 

Programa de Indenizac;ao para Executivos. 

Os custos com 0 PGBL sao reconhecidos nos resultados pelo valor das contribuic;oes 
efetuadas. Os compromissos com os beneficios de renda vitalicia e com 0 programa 
de indenizac;ao de executivos sao provisionados pelo regime de competencia, com 
base em calculos efetuados por atuarios internos, de acordo com 0 Metodo da 
Unidade de Credito Projetada e outras premissas atuariais. Os ganhos ejou perdas 
atuariais do Beneficio de Renda Vitalicia e do Programa de Indenizac;ao para 
Executivos estao sendo amortizados e reconhecidos no resultado do periodo pelo 
tempo medio remanescente de trabalho estimado para os empregados participantes 
do plano e 0 valor do reconhecimento dos ganhos ou das perdas atuariais 
correspond era a parcela de ganho ou perda que exceder 0 maior entre 10% do valor 
presente da obrigac;ao atuarial e 10% do valor justo dos ativos do plano. 

3.10. Pagamento com base em a~oes 

A Companhia remunera administradores com ac;oes da SASA e 0 plano e precificado 
com base no modelo Black-Scholes para as opc;oes simples, para os programas de 
2008 a 2010, e no modelo binominal para as opc;oes simples e bonificadas, para os 
programas de 2011 e 2012. 0 valor justo do Plano e reconhecido pel a Companhia a 
partir da data de outorga, na rubrica "Despesa Administrativa", com um 
correspondente lanc;amento na rubrica "Outras Contas a Pagar". Periodicamente a 
Companhia reembolsa a SASA pela remunerac;ao em ac;oes, feitas a seus 
empregados. 
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3.11. Dividendos 

Os dividendos sao reconhecidos nas demonstra~6es financeiras quando de sua 
efetiva distribui~ao ou quando sua distribui~ao e aprovada pel os aCionistas, 0 que 
ocorrer primeiro. 0 Conselho de Administra~ao, ao aprovar as demonstra~6es 
financeiras anuais, apresenta a sua proposta de distribui~ao do resultado do 
exercicio. 0 valor dos dividendos propostos pelo Conselho de Administra~ao e 
refletido em subcontas no patrimonio Iiquido e apenas a parcela correspondente ao 
dividendo obrigatorio e reconhecida como um passiv~ nas demonstra~5es 
financeiras anuais. 

3.12. Contratos de seguro 

o CPC 11 define as caracteristicas que um contrato deve atender para ser definido 
como um "contrato de seguro". A Administra~ao analisou seus negocios para 
determinar quais de suas opera~5es caracterizam-se como "contrato de seguro". 
Nessa analise, foram considerados os preceitos contidos no CPC 11 e as orienta~6es 
estabelecidas na Carta-Circular SUSEP/DECON/GAB/N° 007/08. 

3.13. Uso de estimativas 

A prepara~ao das demonstra~6es financeiras de acordo com os CPC requer que a 
Administra~ao fa~a estimativas, julgamentos e premissas que afetam a aplica~ao 
das pr;§ticas contabeis e 0 registro dos ativos, passivos, receitas e despesas, bem 
como a divulga~ao de informa~6es sobre dados das suas demonstra~5es financeiras. 
Os resultados finais dessas transa~6es e informa~6es, quando de sua efetiva 
realiza~ao em periodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As 
principais estimativas relacionadas as demonstra~6es financeiras referem-se ao 
registro dos passivos relacionados a sinistros, ao prazo de diferimento de certos 
custos de aquisi~ao, a probabilidade de exito nas a~6es judiciais e ao valor do 
desembolso provavel refietidos na provisao para a~6es judiciais e da apura~ao do 
valor justo dos instrumentos financeiros derivativ~s e demais saldos sujeitos a esta 
avalia~ao. 
Revisoes continuas sao feitas sobre as estimativas e premissas e 0 reconhecimento 
contabil de efeitos que porventura surjam sao efetuados no resultado do periodo em 
que as revis5es ocorrem. 

lnforma~oes adicionais sobre as estimativas encontram-se nas seguintes notas: 

• Demais Creditos Tributarios (vide nota 10.1.2); 

• A~5es Fiscais (vide nota 21.2); 

• Beneficios Pos-Emprego (vide nota 24). 

3.14. Normas emitidas e ainda nao adotadas 

Diversas normas, emendas as normas e interpreta~oes lFRS, emitidas pelo lASB, 
ainda nao entraram em vigor para 0 semestre findo em 30 de junho de 2012. 0 CPC 
ainda nao emitiu pronunciamentos equivalentes aos lFRS citados a seguir, mas 
existe expectativa de que 0 fa~a antes da data requerida de sua entrada em vigor. A 
ado~ao antecipada destas normas pela Companhia esta condicionada a aprova~ao 
previa pela SUSEP. 

Sao as normas: 



3.14.1. Normas revisadas 

(a) lAS 1 - Apresentar;:ao das demonstrar;:oes finaneeiras 
(presentation of financial statements) 

Em junho de 2011, foi finalizada a revisao da norma que tem 0 

objetivo de reformular a apresenta<;ao de "Qutros Resultados 
Abrangentes". 

Essa revisao passanl a vigorar em 01/07/2012. 

(b) lAS 19 - Beneficios a empregados (employee benefits) 

Em junho de 2011, foi finalizada a revisao da norma que fOi focada 
basicamente em beneficio pos-emprego. 

Essa revisao passanl a vigorar em 01/01/2013. 

(e) lAS 28 - lnvestimentos em associadas (investments in 
associates) 

Em maio de 2011, houve mais uma revisao desta norma para 
alinhamento a nova norma lFRS 11. 

Essa revisao passara a vigorar em 01/01/2013. 

3.14.2. Novas normas 

(a) IFRS 9 - lnstrumentos finaneeiros (financial instruments) 

Em outubro de 2010, a revisao da norma lFRS 9, contemplando 
instru<;5es acerca de classifica<;ao e mensura<;ao de passiv~s 
financeiros, foi emitida pelo lASB e a data de implementa<;ao 
obrigatoria foi fixada para vigorar em 01/01/2013, no entanto, 
devido a alinhamentos necessarios a fase II do lFRS 4 e aos 
projetos de impairment e hedge accounting (incluindo macro 
hedging), que colocam em duvida se esta data e apropriada, 0 

comite do lASB adiou a data de implanta<;ao obrigatoria para 
01/01/2015. 

(b) IFRS 11 - Aeordos eonjuntos (joint arrangements) 

Em maio de 2011 foi emitida esta norma com 0 principio de que 
uma das partes em um acordo conjunto determina 0 tipo de arranjo 
conjunto em que esta envolvida, avaliando os seus direitos e 
obriga<;5es e contas por esses direitos e obriga<;5es de acordo com 
esse tipo de arranjo comum, sendo que um arranjo comum e 
definido quando duas ou mais partes possuem 0 controle em 
conjunto. 

Essa norma passara a vigorar para periodos anuais em 01/01/20l3. 



(c) IFRS 12 - Divulgac;ao de interesses em outras entidades 
(disclosure of interests in other entities) 

Em maio de 2011 foi emitida esta norma com 0 objetivo de exigir 
divulga~ao que permita aos usuarios de demonstra~5es financeiras 
avaliarem a natureza e os riscos associados, seus interesses em 
outras entidades, os efeitos desses interesses em sua posi~ao 
financeira, desempenho financeiro e fluxos de caixa. Este IFRS e 
obrigatorio para uma entidade que tem interesse em subsidiarias, 
acordos conjuntos (opera~5es conjuntas ou joint ventures), 
associ ados e entidades estruturadas nao consolidadas. 

Essa norma passara a vigorar para perfodos anuais em 01/01/2013. 

(d) IFRS 13 Mensurac;ao a valor presente (fair value 

4. Gestao de riscos 

measurement) 

Em maio de 2011 foi emitida esta norma com 0 objetivo de definir 
"valor justo" em um IFRS espedfico onde divulga~5es sobre 0 valor 
justo sao requeridas, de forma especializada. 

Essa norma passara a vigorar para perfodos anuais em 01/01/2013. 

Exceto quanto a IFRS 9, que 0 impacto ainda esta sendo avaliado, a 
Companhia analisou as novas normas e revis5es e julga que nao 
havera impactos relevantes em suas demonstra~5es financeiras na 
adm;ao. 

A gestao de riscos corporativos se concentra em cinco aspectos principais: 

• Controlar 0 impacto dos eventos negativ~s; 

• Gerenciar as incertezas inerentes ao alcance dos objetivos; 

• Buscar oportunidades, visando a obtenc;ao de vantagem competitiva e aumento do 
valorpara 0 acionista; 

• Alinhar 0 apetite de risco da organizac;ao com as estrategias adotadas; 

• Prover melhorias de alocac;ao de capital. 

Para definir as estrategias da Gestao Corporativa de Riscos, foi constitufdo 0 Comite de 
Riscos Corporativos (CoR) formado pelo Presidente, pelo Vice-Presidente de Controle e 
Relac;5es com Investidores, Diretor de Riscos e Atuaria e Vice-Presidentes das Unidades de 
Negocios. 0 CoR e um forum colegiado, com visao integrada dos riscos a que estao sujeitas 
a SulAmerica, bem como da interdependencia entre as varias categorias de riscos. 0 CoR 
tem as seguintes atribuic;5es: 

• Aprovar as polfticas de gerenciamento de riscos; 

• Alinhar 0 apetite de risco com a estrategia da organizac;ao; 

• Suportar a gestao estrategica de riscos da organiza~ao para melhor aloca~ao do capital; 
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• Reportar a Alta Administra~ao e ao Conselho de Administra~ao, na fun~ao de supervisao, 
o tratamento dos riscos relevantes; 

• Aprovar os nfveis de reten~ao de risco por ramo de seguro e mudan~as significativas nas 
pollticas de subscri~ao, alem dos contratos de resseguro. 

4.1. Atribuil;:ao de responsabilidades pela gestao de riscos corporativos 

o Conselho de Administra~ao executa a importante atividade de supervisao do 
Gerenciamento de Riscos da Organiza~ao, mantendo-se ciente e de acordo com os 
nfveis de tolerancia a riscos definido pelo CoR. 0 CoR tem a responsabilidade de 
periodicamente, rever as estrategias globais dos negocios para entender e 
administrar os riscos relevantes, fixando nfveis aceitaveis para esses riscos 
(tolerancia a risco). Os direcionamentos estabelecidos sao aplicados em cada 
unidade de negocio (Business Unit - BU), que deverao apoiar a filosofia da gestao 
de riscos, administrando-os dentro de suas esferas de responsabilidades. Esse apoio 
possibilitara que os demais nfveis gerenciais conhe~am e utilizem essa tolerancia 
aos riscos de acordo com as pollticas e normas estabelecidas. 

4.2. Sistema de controles internos e gestao de riscos corporativos 

A fundamenta~ao para defini~ao de componentes e a~5es essenciais a um processo 
organizado de gestao de riscos, que cui mine na consolida~ao de um Sistema de 
Controles Internos, tem leva do em considera~ao modelos de gerenciamento 
originados pelos pronunciamentos emitidos pelo COSO - Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission. 0 Sistema de Controles Internos e 
Gestao de Riscos Corporativos e baseado nesta metodologia, que concebe 0 Sistema 
de Controles Internos como resultado de a~5es estruturadas, segundo oito 
componentes que, inter-relacionados constituem a base para uma estrutura 
integrada de riscos (ERM - Enterprise Risk Management). 0 ERM pode ser percebido 
sob duas formas: para satisfazer as necessidades de controles internos e como um 
sistema completo, abrangente e integrado de gerenciamento de riscos. 

Os componentes constituintes da base para a estrutura integrada de riscos estao 
definidos a seguir: 

• Ambiente i nterno: Nfvel de conscientiza~ao e cultura da organiza~ao a respeito da 
necessidade do gerenciamento de riscos e controles. E a base para todos os 
outros componentes do gerenciamento de riscos corporativos, propiciando 0 

metodo pelo qual os riscos sao identificados e abordados por seus colaboradores. 
Compreende a integridade e os valores eticos, as pn3ticas de conduta, estrutura 
organizacional, aspectos de governan~a, atribui~ao de responsabilidades e 
polfticas de recursos humanos. Reflete as atitudes da administrac;ao, cuidados e 
a~5es relacionadas a estabilidade e a boa execu~ao dos processes organizacionais. 

• Definicao de objetivos: 0 processo que define as estrategias deve permitir que 
estes se deem de forma integrada a missao e a visao da SulAmerica, a partir do 
estabelecimento de objetivos ajustados ao apetite de risco, 0 qual direciona os 
nfveis de tolerancia aos riscos. 

• Identificacao de eventos: Os eventos externos e internes que possam afetar 0 

cumprimento dos objetivos devem ser identificados como riscos ou oportunidades. 

• Avaliacao dos riscos: A avalia~ao dos riscos relevantes se da sob duas 
perspectivas: quantitativa e/ou qualitativa. No enfoque quantitativo, sao utilizados 
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modelos para avaliao;:ao das eventuais perdas esperadas e inesperadas. Pelo 
enfoque qualitativo, os riscos sao avaliados com base no eventual impacto e na 
probabilidade para indicar 0 grau de exposio;:ao ao risco para 0 alcance dos 
objetivos. 

• ReSDosta ao risco: No processo de gestao de riscos devem ser identificadas e 
avaliadas as opo;:5es de respostas ao risco (evitar, aceitar, mitigar, compartilhar ou 
transferir) implementando ao;:5es para alinhar os riscos com a tolerancia e com 0 

apetite de risco, mantendo-os em nfveis aceitaveis. 

• Atividades de controle: Polfticas e procedimentos internes devem ser definidos e 
implementados pel a Alta Administrao;:ao, para ajudar e garantir que as respostas 
aos riscos foram corretamente realizadas, de forma que os objetivos estrategicos 
e operacionais sejam alcano;:ados. A avaliao;:ao do melhor tipo de controle deve 
pressupor os volumes envolvidos, a relevancia, a complexidade das operao;:5es, 0 

risco analisado e as prioridades estrategicas definidas. 

• Informadlo e comunicadlo: A Comunicao;:ao deve ser eficaz, ocorrendo de forma 
que todas as atividades possam ser abrangidas. As informao;:5es relevantes devem 
ser identificadas, coletadas na forma enos prazos necessarios para que todos 
executem suas tarefas c~rreta e tempestivamente. Os riscos e nao conformidades 
devem ser reportados adequadamente para formulao;:ao de pianos de ao;:ao. 

• Monitoramento: A gestao de riscos corporativos deve ser monitorada atraves de 
atividades gerenciais contfnuas e em ambito corporativo por avaliao;:5es 
independentes, por auditorias internas ou externas (periodicas ou especiais) e os 
pontos identificados de nao conformidade comunicados a Alta Administrao;:ao. 

4.3. Concentrao;:ao das operao;:oes 

Ramos 

Resldendal 
Condomlnlal 
Empresarlal 
Patrimonial Demars 
Rlscos Especiais 
Responsabllldades 
Cascos 
Autom6vel 
Transporte Nac10nal 
Transportes Oemals 
Rlscos Flnancelros 
Habltadonal 
Outros 

A Companhia possui operao;:5es em todo 0 territorio nacional. As linhas de produtos 
estao concentradas na regiao sudeste. A tabela abaixo mostra a concentrao;:ao dos 
premios diretos por regiao e por classe de negocio. 

30£06£2012 30£06£2011 

Sudeste Norte Nordeste Centro~ Sui Total Sudeste Norte Nordeste Centro- Sui Total 
Oeste Oeste 

49,69% 1,17% 5,47% 2,94% 40,73% 1000/0 48,85% 1,79% 6,96% 2,39%, 40,01% 100Cl/o 
63,34% 2,57% 9,87% 4,64% 19,57% 100% 63,56% 2,50% 9,18% 5,03% 19,73% 100% 
71,25% 0,77% 6,91% 2,88% 18,19% 100% 69,48% 0,96% 7,07% 2,35% 20,13% 100% 
65,23% 1,660/0 11,89% 5,87% 15,35% 100% 69,88% 2,06% 10,90% 4,79% 12,36% 100% 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0% 
91,95% 0,21% 2,43% 0,82% 4,58% 100% 88,52% 0,30% 2,68% 0,45% 8,04% 100% 
96,44% 0,00% 0,25% 0,00% 3,31% 100% 98,66% 0,00% 0,00% 0,00% 1,34% 100% 
61,11% 1,76% 12,03% 6,37% 18,72% 100% 60,07% 2,26% 13,28% 6,37% 18,02% 100% 
68,10% 0,06% 6,08% 0,61% 25,13% 100Ofo 59,38% 0,26% 8,54% 3,60% 28,22% 100% 
81,35% -0,05% 1,62% 0,14% 16,94% lOooh 88,30% 0,02% 1,13% 2,24% 8,31% 100% 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0% 100,00% 0,00% 0,00% 0,000/0 0,00% 1000/0 
4,93% 0,00% 0,00% 85,62% 9,45% 100% 15,66% 0,00% 0,00% 55,13% 29,22% 1000/0 
59,39% 4,43% 4,25% 1,84% 30,08% 100% 91,42% 0,29% 2,40% 2,12% 3,77% 100% 

4.4. Oescrio;:ao dos riscos e gestao dos riscos nas operao;:oes 

o Gerenciamento de Riscos Corporativos abrange as seguintes categorias de risco: 
Credito, Mercado, Subscrio;:ao, Operacional, Estrategico e Legal e Compliance. 
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4.4.1. Risco de credito 

E 0 risco de que um devedor deixe de cumprir os termos de um contrato 
ou deixe de cumpri-Ios nos termos em que fOi acordado. Mais 
especificamente, 0 risco de cn§dito pode ser entendido como 0 risco de nao 
serem recebidos os valores decorrentes dos premios de seguro e dos 
cn§ditos detidos juntos as institui~oes financeiras e outros emissores 
decorrentes das aplica~oes financeiras, e ainda como 0 risco de 
concentra~ao, 0 risco de liquida~ao ou ainda 0 risco de descumprimento de 
garantias acordadas. 

4.4.1.1. Aplicac;6es financeiras 

(a) Politica de investimentos 

No gerenciamento do risco de cn§dito relativo as 
aplica~oes financeiras, os limites sao estabelecidos 
atraves de um Comite de Credito (CoC). Estes Ii mites 
sao refletidos em Mandatos de Investimento, documento 
que formaliza a delega~ao de al~adas aos gestores. 0 
cumprimento dos mandatos e monitorado pel a area 
financeira. 

Resumidamente, os limites para exposi~ao de credito nao 
restringem aloca~oes em tftulos publicos federais, mas 
nao permitem investimentos em tftulos publicos 
estaduais e municipais. 

Em rela~ao a emissoes de empresas financeiras, nao
financeiras ou quotas de fundos de investimentos, e 
adotada uma metodologia baseada na analise de 
aspectos quantitativos e qualitativos das empresas e 
fundos. Como decorrencia dessa analise, e elaborado um 
"Score" ("rating" interno). Com base no "Score" obtido, e 
estabelecido um limite de credito. Esse limite sera 
utilizado para restringir a exposi~ao maxima a tftulos de 
emissao de determinada empresa nao-financeira ou 
financeira. 

Os limites de exposi~ao sao monitorados e avaliados de 
forma consolidada, regularmente pela empresa gestora 
dos investimentos (vide nota 4.4.2.1) e pel a area 
financeira. Qualquer decisao em rela~ao ao risco de 
credito nos investimentos que nao esteja prevista nos 
Mandatos de Investimentos deve ser aprovada pelo CoC. 

Os graficos a seguir apresentam a distribui~ao dos 
investimentos por rating, onde 97,3% do total de 
aplica~oes financeiras em 30/06/2012 (96,3% em 
31/12/2011), contemplando as opera~oes 
compromissadas, que para fins de divulga~ao das 
demonstra~oes financeiras esta apresentada na rubrica 
"Equivalente de Caixa", estao alocados nas classes AAA 
ou risco soberano (tftulos publicos). . 



Investimento por rating 
R$l,S bilhao em 30/06/2012 e R$1,6 bilhao em 31/12/2011 

AAA 
25,0% 

Rendaflxa 
"risco .ob"rano" 

72,3% 

Outros 
2,7% 

3010612012 

AAA 
25,6% 

Outros 
3,7% 

31/12/2011 

Rendafixa 
publica "risco 

soberano" 
70,7% 

4.4.1.2. Operal'oes de resseguro 

Para fins de contrata<;ao de resseguro e observado 0 risco de credito 
sob os seguintes aspectos: Cessao maxima, exposi<;ao total ao risco 
de credito do ressegurador, limite de cessao por rating e limite de 
credito por ressegurador. 

A aceita<;ao de qualquer contrato de resseguro segue as normas 
internas definidas pelo CoR. A aprova<;ao do contrato deve ser feita 
pelo CoR e qualquer exce<;ao a politica ao que se refere a riscos de 
credito, devera ser tratada como uma sOlicita<;ao especial a ser 
enviada para a analise do Comite ou a quem esse Comite delegar a 
autoridade da decisao. 

Para 0 acompanhamento do risco de credito de resseguro, 
mensalmente sao produzidos relat6rios com uma listagem indicando 
a exposi<;ao de risco de credito dos resseguradores que ja estejam 
operando e a exposi<;ao adicional que podera ser colocada, 
conforme definido nas normas para coloca<;ao de resseguro. 0 CoR 
pode solicitar a qualquer momenta mudan<;as estrategicas na 
exposi<;ao ao risco de credito em consequencia da analise destes 
relat6rlos. 

A exposi<;ao total a risco de credito de opera<;oes de resseguro 
considera alem dos ativos de resseguro, todo e qualquer valor que 
possa impactar a Compania em caso de falencia do ressegurador, 
como por exemplo, 0 capital regulat6rio de subscri<;ao adicional que 
a SulAmerica deveria constituir caso os resseguradores nao 
honrassem as sUas obriga<;oes. A exposi<;ao em 30/06/2012 e de 
R$884 milhoes (R$678 milhoes em 31/12/2011), concentrada em 
empresas com rating AA e IRB Brasil RE, que apesar de ter sido 
recentemente classificado como rating A-, aparece destacado nas 
informa<;oes a seguir por se tratar da maior concentra<;ao da 
exposi<;ao na companhia. 
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4.4.2. 

Ramos 
Automovel 
Cascos 
Condominia I 
Empresarial 
Habitacional 
Patrimonial Demais 
Previdencia 
Residencial 
Responsabilidades 
Riscos Especiais 
Riscos Financeiros 
Transporte Nacional 
Transportes Demais 
Outros 
Total 

Cia sse Categorla 
de Risco 

Local IRB 
Local 
Eventual A-
Eventual A 
Eventual A+ 
Eventual AA-
Admitido A-
Admitido A 
Admitido A+ 
Admitido AA-
Admitido AA 
Total 

Risco de mercado 

30{06{2012 
363 

56.696 
10.148 
29.324 

3.893 
535.235 

o 
4 

99.471 
6.734 

45.507 
7.696 

88.138 
1.104 

884.313 

31{12{2011 
346 

40.622 
8.213 

27.598 
1.871 

370.102 
45 

4 
89.141 
16.909 
31.502 

7.417 
83.791 

915 
678.476 

30[06[2012 31[12[2011 
Exeosis:ao % Exeosi~ao % 

725.092 82,0% 484.969 71,5% 
31.953 3,6% 44.938 6,6% 

1.634 0,2% 1.792 0,3% 
842 0,1% 2.875 0,4% 

6.814 0,8% 6.627 1,0% 
65.089 7,4% 73.236 10,8% 

194 0,0% 134 0,0% 
3 0,0% 3.290 0,5% 

14.435 1,6% 7.086 1,0% 
37.614 4,2% 53.477 7,9% 

643 0,1% 52 0,0% 
884.313 678.476 

E 0 risco de que 0 valor de um instrumento financeiro ou de uma carteira 
de instrumentos financeiros se altere, em virtude da volatilidade das 
variaveis existentes no mercado (taxa de juros, taxa de cambio, a~5es, 
commodities, etc.), causada por fatores adversos. 

Mais especificamente, 0 risco de mercado nas opera~5es pode ser 
entendido como: risco na taxa de juros, risco de liquidez, risco em cambio, 
risco de derivativos, risco em a~5es e risco de infla~ao. 

As seguintes tecnicas sao utilizadas para controlar e mitigar 0 risco de 
mercado: 

• Processo de gerenciamento de ativos e passivos (ALM - Assets and 
Liabilities Management) monitorado reg ularmente pelo ALCO 
(Assets and Liabilities Committee); 

• Elabora~ao de Mandatos de Investimentos estabelecidos, onde sao 
considerados os seguintes aspectos: perfil do negocio de cada 
entidade legal, estudos atuariais e aspectos de liquidez; 

• Instrumentos derivativos para diminuir os impactos da taxa de 
juros; 



• Limites maximos de VaR (Value at Risk) e analises de cenarios 
alternativos conhecidos como "stress testing"; 

• Analises de fluxo de caixa projetado e revisao das obriga~5es 
assumidas e instrumentos financeiros utilizados para mitiga~ao e 
monitoramento do risco de Iiquidez; 

• Analises e monitoramento dos saldos a receber e a pagar em 
moedas estrangeiras. 

4.4.2.1. 0 processo de gerenciamento de ativos e passiv~s na 
organizal;ao CALM) 

A gestao dos investimentos e, substancialmente, feita atraves da 
Sui America Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores 
Mobiliarios S.A. (SAMI). Em 30/06/2012 apenas 0,52% (0,97% 
em 31/12/2011)do total da carteira de investimentos nao e 
gerenciado pel a SAM!. 

Desde 2003, 0 ALM e utilizado pel a Companhia como uma das 
principais ferramentas para determinar os parametros das 
aloca~5es de seus investimentos. 0 ALCO foi formado para a 
discussao do assunto. Desde entao, de acordo com as diretrizes 
definidas pelo Comite, e seguindo as politicas descritas em 
Mandatos de Investimentos (atualizados periodicamente), os 
administradores de recursos alocam os ativos financeiros em 
investimentos definidos como base no comportamento dos 
passivos. Estes Mandatos de Investimentos refletem pontos 
importantes para a gestao adequada dos recursos, tal como a 
politica de investimentos, limites de composi~ao das carteiras por 
ativo, limites para cada carteira, legisla~ao, descri~ao dos 
produtos e dos passiv~s, restri~5es impostas pelo estudo de ALM 
dentre outros aspectos. 

De uma forma geral, a politica de investimentos tem como 
objetivo estabelecer um grau de alinhamento entre um minimo 
de liquidez necessaria para a SulAmerica e diretrizes de 
investimentos que otimizem a rentabilidade dos ativos, levando 
em considera~ao as caracteristicas dos passivos de cada um dos 
negocios. 

Desta forma, os limites e benchmarks estabelecidos visam 
minimizar os riscos financeiros de descasamento entre ativos e 
passivos envolvidos no processo de investimentos dos recursos, 
bem como tornar eficiente a aloca~ao dos ativos. Para que a 
gestao dos ativos seja eficiente, os recursos financeiros estao 
alocados em tres carteiras: 

(i) Liquidez; 

(ii) Operacional; e 

(iii) Capital - de acordo com a sua natureza e objetivos. 
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Todas as tn§s carteiras possuem: 

• Benchmarks definidos individual mente; 

• Revisao e rebalanceamento individual peri6dico; 

• Diferentes prioridades de aloca<;ao; 

• Polfticas de investimentos individuais; e 

• Limites de risco individual. 

As carteiras sao definidas da seguinte forma: 

(a) Carteira de liquidez 

o objetivo da carteira de liquidez e estabelecer uma reserva 
a fim de garantir 0 pagamento de 85% das despesas 
operacionais por um perlodo de 15 dias no caso de algum 
evento ocorrido, em que seus recebimentos estejam 
comprometidos (como por exemplo, uma greve dos bancos). 

Desta forma, todos os investimentos alocados na carteira 
devem ser destinados para atender as necessidades de caixa 
de curto prazo, mitigando desta forma 0 risco de liquidez. 

(b) Carteira operacional 

o objetivo da carteira operacional e alocar os investimentos 
financeiros mobiliarios vinculados a SUSEP, destinados a 
prote<;ao dos passiv~s operacionais da Companhia. 

Os investimentos destinados a carteira operacional sao 
alocados nao 56 visando maximizar a rentabilidade dos 
ativos, mas tambem mitigar os riscos de descasamento entre 
os ativos e passivos da Companhia. Desta forma, nao se 
espera necessariamente 0 maior retorno posslvel para esta 
carteira de investimentos, mas sim um balanceamento entre 
risco, retorno, casamentos de fluxos de caixa entre ativos e 
passiv~s e a obten<;ao de investimentos eficientes, levando 
em considera<;ao os compromissos assumidos pel a 
Companhia. 

(c) Carteira de capital 

A carteira de capital tem como objetivo alocar os 
investimentos financeiros remanescentes nao alocados nas 
carteiras de liquidez ou operacional. 

Idealmente, a carteira de capital deve ser utilizada para 
investir os recursos livres, buscando maxI mizar a 
rentabilidade dos ativos para um determinado nlvel de risco 
selecionado. 
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(d) Acompanhamento do ALM e risco de mercado 

Mensalmente, sao emitidos relat6rios gerenciais contendo 
informa~5es sobre as aloca~5es nas carteiras de 
investimentos. Estes relat6rios permitem a area financeira e 
de gestao de riscos um acompanhamento peri6dico dos 
investimentos. AI<§m disso, em reuniao mensa I os gestores 
dos investimentos discutem os t6picos relevantes sobre os 
resultados de investimentos do mes, cenarios econ6micos 
internacionais e nacionais, alem dos pontos julgados 
relevantes na data, no que diz respeito aos riscos de 
mercado envolvidos nas opera~5es de investimentos. 

Periodicamente, 0 ALCO se reune com 0 objetivo de 
corroborar ou modificar as aloca~5es definidas nos Mandatos 
de Investimentos. Sao apresentadas no comite, analises 
sobre os passiv~s e os ativos, levando em considera~ao os 
riscos de mercado envolvidos no processo. 

4.4.2.2. Risco da taxa de juros 

A metodologia para 0 gerenciamento do risco de mercado baseia
se no calculo do VaR Parametrico. Alem do calculo do VaR, sao 
realizados testes de stress para verificar a perda esperada em 
cenarios extremos. 0 risco de mercado e acompanhado p~r meio 
de relat6rios diarios com informa~5es sobre 0 VaR, alem de 
analises mensais sobre os investimentos. 0 conceito de VaR tem 
como objetivo quantificar qual a perda esperada em um prazo 
espedfico dentro de um intervalo de confian~a. 

Em decorrencia dos riscos analisados no processo de ALM 
realizado pela Companhia, esta demonstrada a seguir a 
distribui~ao dos seus investimentos por indexador em 
30/06/2012 e em 30/06/2011, contemplando as opera~5es 
compromissadas dos fundos de investimentos exclusivos. 

Investimento por indexador 
R$l,S bilhao em 30/06/2012 e R$1,6 bilhao em 

31/12/2011 

30/06/2012 

Outros 
Pre~fixado 

IPCA 

SEUC/CDI 

31/12/2011 



4.4.2.3. Risco cambial 

A polftica da Companhia nao permite a exposi~ao cambial, exceto 
com 0 objetivo de hedge, utilizado para proteger certas 
opera~oes de ramos elementares, que devido a natureza da 
opera~ao as apolices precisam ser feitas em moeda estrangeira. 
o monitoramento dos saldos a receber e a pagar em moedas 
estrangeiras e feito com 0 objetivo de reduzir 0 efeito Ifquido do 
impacto das oscilac;oes da taxa de cambio no resultado. 0 risco 
cambial nao e representativo para tftulos e valores mobiliarios. 

Os saldos ativos em dolares norte-americanos, em 30/06/2012, 
montam U5$79,149 mil (U5$73,455 mil em 31/12/2011) e os 
saldos passiv~s montam U5$ 81,355 mil (U5$76,541 mil em 
31/12/2011). 

4.4.2.4. Risco de renda variavel 

A Companhia nao detem qualquer participa~ao em renda variavel 
na carteira de ativos que garante a cobertura das provisoes 
tecnicas. A posi~ao de renda variavel esta alocada na carteira de 
capital no valor de R$135 (R$21 milhoes em 31/12/2011) com 
Mandato de Investimento proprio. 

4.4.2.5. Risco de liquidez 

A gestao do risco de liquidez tem como principal objetivo 
monitorar os prazos de liquida~ao dos direitos e obriga~oes. Alem 
das analises de ALM, sao elaboradas analises diarias de fluxo de 
caixa projetado, sobretudo os relacionados aos ativos 
garantidores das provisoes tecnicas a fim de mitigar este risco. 

Adicionalmente, conforme mencionado na nota 4.4.2.1, item (a), 
e mantida uma "Carteira de Liquidez", constitufda por 
investimentos de curto prazo, para cobrir eventuais cenarios de 
stress. Estes investimentos sao destinados para atender as 
necessidades de caixa de curto prazo. 

A seguir, tabela com as aplica~oes financeiras por idade de 
vencimento: 

Valor justa Disponfvel Mantido ate 0 
par meio do para venda vencimento Total Total 

resultado 3OlO6L2012 31/12L2011 
Ate 2 anos au sem 34.624 560.861 139.934 735.419 908.947 
vencimento 
De 2 a 5 anos 3.599 315.100 220.274 538.973 388.684 
De 5 a 10 anos 5.738 209.282 215.020 269.369 
Acima de 10 anos 10.867 5.273 16.140 15.756 
Valor de custo mais 43.961 1.096.110 365.481 1.505.552 1.582.756 
rendimentos 
Valor de mercado 44.420 1.105.844 383.988 1.534.252 1.595.375 
Ganhos (perdas) 459 9.734 18.507 28.700 12.619 

4.4.2.6. Risco da infla~ao 

Os estudos de ALM realizados pelo ALCO identificaram que parte 
dos passiv~s nao judicia is dos negocios de seguros e indexada a 
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infla~ao, alE§m das causas judiciais que por determina~ao legal 
estao sujeitos a corre~ao monetaria por indices de infla~ao. Desta 
forma, para fazer frente ao risco dos passiv~s, sao realizados 
investimentos em tftulos indexados a indices inflacionarios. 

Em 30/06/2012, a Companhia registrou aproximadamente R$516 
mil hoes (R$489 milhoes em 31/12/2011) de ativos indexados a 
infla~ao. Vale ressaltar que apesar dos produtos de seguros 
comercializados serem de curto prazo (na maioria dos casos com 
vigencias anuais), as responsabilidades originarias desses 
contratos nem sempre sao de curto prazo, principal mente 
aquelas relacionadas a causas judiciais. Em fun~ao disso, os 
ativos sao alocados em diversos vencimentos. 

4.4.2.7. Instrumentos financeiros derivativ~s 

As polfticas de investimento em vigor permitem a aloca~ao de 
recursos na contrata~ao de opera~oes com derivativos, desde que 
pre-definidas e aprovadas pel a Administra~ao. 

A utiliza~ao de instrumentos financeiros derivativ~s na 
SulAmerica obedece as normas espedficas sobre 0 tema que 
dispoem sobre os criterios para a realiza~ao de investimentos. 

Os instrumentos financeiros derivativos - swaps e contratos 
futuros (que podem ser mantidos tambem atraves de fundos de 
investimento exclusivos) sao utilizados para administrar a 
exposi~ao em rela~ao as varia~oes cambiais e a flutua~ao das 
taxas de juros. 

4.4.3. Risco de subscri!;ao 

Oriundo de uma situa~ao economica adversa que contra ria as expectativas 
da entidade no momenta da elabora~ao de sua politica de subscri~ao no 
que se refere as incertezas existentes nas premissas atuariais e financeiras 
ou na constitui~ao das provisoes tecnicas. 

o risco de subscri~ao pode ser identificado, mais especificamente, nos 
seguintes itens: risco no processo de subscri~ao, risco na precifica~ao, 
risco de defini~ao dos produtos, risco no valor do sinistro, risco de reten~ao 
Ifquida, risco moral e risco nas provisoes. 

Ca) Uso de modelos internos 

A Companhia dispoe de modelos internos atuariais que possuem 0 objetivo 
de apurar 0 Capital Economico devido aos riscos de subscri~ao. Estes 
modelos apuram 0 valor em risco para cada ramo de negocio e permite 
uma gestao mais eficaz do risco, ja que possibilita quantificar ganhos e 
perdas na ado~ao de novos pianos de a~oes para 0 controle e mitiga~ao 
dos riscos de subscri~ao, dando desta forma suporte a tomada de decisao. 

Os modelos internos produzem resultados estocasticos para avaliar 0 risco 
de subscri<;ao e sao estruturados de forma a mensurar tanto 0 risco de 
precifica~ao quanto 0 risco de desvios na constitui~ao das provisoes 
tecnicas. 



(b) Risco de subscrh;ao, precificao;:ao, definio;:ao dos produtos, 
reteno;:ao Ifquida e risco moral 

AIE~m dos modelos internos, para a gestao e mitiga~ao destes riscos, a 
Companhia realiza periodicamente Procedimentos de Avalia~ao e Revisao 
de Produtos (PARP) com 0 objetivo de rever os seguintes aspectos sobre 
os produtos comercializados: 

• Definicoes do produto: analise do escopo do produto e das garantias 
oferecidas aos segurados bem como 0 publico-alvo das vendas; 

• Estudo mercadoloqico: avalia~ao da for~a competitiva dos 
concorrentes frente ao produto comercializado e receptividade dos 
ciientes. Analise de poss[veis impactos em outros produtos 
existentes na Companhia; 

• Expectativa de vendas: revisao e alinhamento das metas de vendas 
de acordo com 0 observado e ainda esperado; 

• Precificacao (pricing): estudo dos custos e receitas do produto de 
modo a atingir as metas dos acionistas. Para isso, projeta-se 0 fluxo 
de caixa das apolices, simulando todo 0 fluxo financeiro. Nesta 
etapa, e verificada a adequa~ao da tarifa definida para 0 produto e 
as Fontes geradoras de lucros e perdas; 

• Outros: 0 PARP aborda ainda amllises sobre os sistemas 
operacionais utilizados na comercializa~ao e manuten~ao dos 
produtos, poss[veis riscos operacionais existentes no processo, alem 
de avaliar aspectos legais e os riscos de imagem, frau de, lavagem 
de dinheiro e sustentabilidade; 

• Apos a analise de todos os pontos descritos acima, sao definidos (se 
necessario) pianos de a~oes para adequa~ao do produto as 
expectativas da Companhia. 

o PARP tambem se aplica quando do lan~amento de novos produtos, 
altera~oes de produtos existentes ou realiza~oes de parcerias. 
Periodicamente 0 acompanhamento do desempenho dos produtos e 
parcerias e apresentado ao comite de riscos. Caso necessario, sao 
adotados pianos de a~oes para adequa~ao dos produtos e parceri,as aos 
objetivos da Companhia. 

(c) Analise de sensibilidade dos neg6cios de seguro 

A tabela abaixo apresenta 0 impacto antes de impostos no resultado, 
por ramo de atua~ao, caso haja uma varia~ao na sinistralidade, 
despesas administrativas ou custos de comercializa~ao: 
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30f06f2012 
AUTO RIC· 

Bruto de Liquido de 
Resseguro Resseguro 

Premissas Bruto de Uquido de 
Resseguro Resseguro 

(2.175) (1.456) 

(290) (290) 

Aumento de 1% na sinistralidade (10.492) (10.492) 
Aumento de 1% nas despesas 

(1.733) (1.733) administrativas 

(276) (276) 
Aumento de 1 % nos custos de 

(2.183) (2.183) comercializal;ao 

30f06f2011 
AUTO RIC· 

Bruto de Liquido de 
Resseguro Resseguro 

Premissas Brute de Uquido de 
Resseguro Resseguro 

(2.231) (1.495) 

(231) (231) 

Aumento de 1% na sinistralidade (9.939) (9.939) 
Aumento de 1% nas despesas 

(1.628) (1.628) administrativas 

(358) (358) 
Aumento de 1% nos custos de 

(2.309) (2.309) comercializar;;ao 

* RIC: Riscos Industriais e Comerciais 

(d) Risco na provisao 

Alem dos criterios definidos em legisla<;ao, as metodologias aplicadas 
para a constitui<;ao das provisoes sao, na sua grande maioria, 
baseadas em metodos usual mente adotados pel a comunidade atuarial 
internacional, adaptadas para refletirem a realidade da Companhia. 

Alem dos modelos internos, para a gestao e mitiga<;ao do risco da 
provisao, a Companhia possui as seguintes procedimentos: 

• Testes de consistencia das metodologias de constituicao das 
provisoes: Neste procedimento e avaliada a adequa<;ao das 
metodologias e premissas utilizadas para a constitui<;ao das 
provisoes tecnicas. Este procedimento e realizado no minima 
anualmente; 

• Recalculo das provisoes tecnicas: Periodicamente sao realizados 
recalculos para avaliar se as montantes provisionados em uma data 
passada foram adequados. Estes calculos sao feitos no minima 
anualmente; 

• Acompanhamento da variacao das provisoes tecnicas: Mensalmente 
sao analisadas as varia<;oes observadas nas provisoes e reservas 
para acompanhamento da sua adequa<;ao; 

• Controle estatistico de qualidade: Mensalmente sao utilizados 
modelos de series temporais a fim de capturar modifica<;ao nos 
padroes das principais variaveis contidas nas metodologias de 
calculo das provisoes tecnicas. 

Os procedimentos acima indicados sao utilizados para definir (se 
necessaria) mudan<;as na metodologia de calculo das provisoes, 
revisao dos procedimentos de calculo, nas premissas e na tomada de 
decisao. Estes pontos favorecem a manuten<;ao da adequa<;ao das 
provisoes tecnicas. 



A seguir, a tabela que reflete a evolu~ao das provisoes de sinistros nos 
ultimos exerdcios: 

Ano 2005 2006 2007 2008 
R$Mllhoes 

2009 2010 201.1 2012 Total 
Reserva de slnlstros contablllzada 299AS 478,43 476,72 565,61 647,25 544,03 614,55 623,56 4.249,60 
Efelto do desconto f1nancelro 

(5,19) (4,63) (4,84) (6,33) (22,41) (16,36) (22,60) 
Reserva de slnlstro$ $em desconto flnancelro 304164 483,06 481.56 571,94 669,66 

(16,40) (98,76) 
560,39 637,15 639,96 4.348,36 

Estlmatlva de slnlstros acumulada: 
No final do ana 300,96 478,33 477,73 572,19 670,08 562,15 638,59 639,96 
Urn ana depols 373,21 606,38 494,48 585,75 687,42 616,24 547,55 
DaiS anos depols 440,74 602,18 438,08 596,50 714,16 569,67 
Tres anos depols 466,89 555,48 460,28 633,69 663,99 
Quatro ancs depois 378,51 567,93 496,24 579,83 
Ctnco anos depots 387,93 566,99 455,13 
Sets anos depols 407,63 562,73 
Sete anos depois 393,15 
Estlmatlva de slnlstros acumulada ate 2012 393,15 562,73 455,13 579,83 663,99 569,67 547,55 639,96 4.412,01 
Pagamentos acumulado$ ate 2012 386.56 230.62 435.76 538,70 604.11 491,81 374c47 3.062,03 
Responsabilldade reconheclda em 2012 6,59 10£03 2,76 21,76 18,75 17,99 95,22 466,87 639,97 
Desconto flnancelro reconhecldo em 2012 (0,04) (0,23) (O.sl) (1,10) (2,00) (1.10) (6.04) (5,38) (16AO) 
Impacto de anos anterlores na reserva de 2012 25,99% 

Esta tabela nao considera OS sinistros judiciais de R$ 718.658. 

ee) Contratos de resseguro 

o risco de subscri~ao pode ser mitigado via contratos com 
resseguradores. Em 30/06/2012, a Companhia possui diversos 
contratos vi gentes com diversos resseguradores visando otimizar a 
capacidade de reten~ao dos riscos e resultados operacionais, bem 
como mitigar possiveis perdas caso estes contratos nao existissem, 
como mostra a tabela abaixo com a distribui~ao dos premios cedidos 
de resseguros: 

Premios de seguro 
Autom6vel 979.213 
Cascos 25.786 
Condominial 19.823 
Empresarial 16.668 
Habitacional 49.878 
Patrimonial Demais 147.159 
Residencial 11.532 
Responsabilidades 12.893 
Riscos Especiais 7.400 
Riscos Financeiros (112) 
Transporte Nacional 32.702 
Transportes Demais 9.696 
Outros 6.422 
Subtotal 1.319.060 
Premios Cedidos em 
Cosseguros e de 
Retrocessao (5.407) 
Total 1.313.653 

30[06[2012 
Premios de resseguro Resseguro 0/0 

(6 ) 0,00% 
(8.867) 34,39% 
(5.280) 26,64% 
(4.894) 29,36% 
(9.796) 19,64% 

(11.914) 8,10% 
(373) 3,23% 

(5.870) 45,53% 
(4.752) 64,22% 

81 72,32% 
(1.518) 4,64% 

(988) 10,19% 
(448) 6,98% 

(54.625) 4 1140/0 

(54.625) 4,140/0 
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30[06[2011 
Premios de segura Premios de resseguro Resseguro 0/0 

Automovel 951.248 (10) 0,00% 
Cascos 19.553 (5.708) 29,19% 
Condominial 15.092 (3.931) 26,05% 
Empresarial 18.157 (13.235) 72,89% 
Habitacional 13.281 (2.748) 20,69% 
Patrimonial Demais 165.394 (24.282) 14,68% 
Residencial 10.117 (244) 2,41% 
Responsabilidades 10.857 (2.831) 26,08% 
Riscos Especiais 4.340 (2.978) 68,62% 
Riscos Financeiros 1.402 (965) 68,83% 
Transporte Nacional 48.097 (1.181) 2,46% 
Transportes Demais 11.941 (1.195) 10,01% 
Outros 4.929 (861) 17,47% 
Subtotal 1.274.408 
Premios Cedidos em 

(60.169) 4,720/0 

Cosseguros e de 
Retrocessao (6.232) 
Total 1.268.176 (60.169) 4,7.20/0 

As decis5es sobre a contrata~ao do resseguro e a manuten~ao e 
revisao dos contratos sao sempre aprovadas pelo CoR. 

A seguir 0 resumo das principais coberturas de resseguro contratadas, 
vigentes em 30/06/2012: 

• Excesso de danos para catastrofes em ramos elementares; 

• Excesso de danos e excedente de responsabiJidade para ramos 
elementares; 

• Quota-parte em ramos elementares. 

4.4.4. Risco operacional 

o risco operacional pode ser definido como 0 risco de perdas resultantes 
de falha, deficiencia ou inadequa~ao de processos internos, pessoas e 
sistemas inadequados ou de eventos extern os. Mais especificamente, pode 
ser entendido como: 

• Risco de fraudes internas: Comportamentos fraudulentos e/ou 
criminosos com inten~ao de obter ganhos pessoais e/ou subtrair a 
propriedade alheia em beneficios pr6prios ou da Companhia; 

• Fraudes externas: Pessoas que nao sao funcionarios exercerem 
atividades irregulares em beneficio pr6prio; 

• Relac5es trabalhistas: Decis5es judiciais por praticas incompativeis 
com leis e/ou acordos trabalhistas, nocivas a saude e/ou seguran~a 
dos funcionarios ou por discrimina~ao e/ou diferencia~ao no 
tratamento; 

• Falhas de sistemas: Impossibilidade de obter informa~5es devido a 
falha de comunica~ao, perda da capacidade de processamento ou 
dificuldade na opera~ao dos sistemas; 



• Execucao e gestao de processos: Disponibilidade, registro de 
informa~oes invalidas, incompletas ou de maneira intempestiva a 
entidades externas, orgaos reguladores, acionistas e investidores; 

• Pr;3ticas comerciais inadequadas: Falta de cumprimento de padroes 
eticos e comportamentais estabelecidos e praticas inadequadas do 
pessoal de vendas. Orienta~ao ejou consultoria inadequada a 
clientes que leve a falsas expectativas com rela~ao aos produtos e 
servi~os prestados; 

• Danos a ativos: Desastres naturais e outros eventos que ocasionam 
perdas fisicas aos ativos; 

• Interrupcao das atividades: Impossibilidade de sustentar as 
opera~oes, prover servi~os essenclals ou recuperar custos 
operacionais decorrentes de desastres controlaveis ou nao. 

(a) Fraudes 

As fraudes sao riscos operacionais inerentes ao negocio. A SulAmerica 
conta com canais espedficos de comunica~ao e uma area total mente 
dedicada a preven~ao das fraudes e desenvolvimento de politicas de 
preven~ao a fraudes, alem de treinamentos continuos para os seus 
funcionarios. 

(b) Gestao dos riscos operacionais 

Alem de sistema com informa~oes granulares sobre processos e riscos 
operacionais, a Companhia vem estruturando um novo framework para 
gestao destes riscos, onde fOi mapeada toda a cadeia de valor da 
organiza~ao totalizando 86 macroprocessos, com aproximadamente 
735 processos, 923 riscos e 1243 controles. Toda a documenta~ao foi 
elaborada em software espedfico para gestao de processos (ARIS). 
Para isso foi desenvolvida uma arquitetura de processos e uma 
metodologia proprias. Cada risco e controle trazem informa~oes 
qualitativas e quantitativas permitindo, desta forma, a classifica~ao de 
cada processo de acordo com niveis de risco e ainda a identifica~ao de 
possiveis pianos de a~ao para mitiga~ao de possiveis perdas 
operacionais. 

A gestao dos riscos operacionais conta com novas defini~oes e visoes 
do negocio e tem por objetivo alinhar nossas praticas com as melhores 
praticas internacionais indicadas em Basileia II e SolvEmcia II, como 
segue: 

• Abertura do dicionario de riscos oDeracionais: Visando criar uma 
linguagem de riscos padronizada na organiza~ao, foi elaborado um 
dicionario composto por 8 categorias de riscos. Estas categorias 
foram consideradas como riscos primarios e foram criadas novas 
classes de risco (riscos secundarios e riscos terciarios), totalizando 
180 classifica~oes. As classifica~oes tem 0 objetivo de alinhamento 
ao que e determinado internacionalmente como melhores praticas 
internacionais (de acordo com COSO e Basileia). A abertura do 
dicionario de riscos operacionais tem 0 objetivo de proporcionar 



uma melhor identifica~ao dos riscos na opera~ao, com consequente 
melhoria na gestao; 

• MaDeamento em macro processos:. Os 86 macroprocessos foram 
classificados em 3 categorias; Estrategicos, Fundamentais e 
Suporte. Este Formato tem 0 objetivo de proporcionar analises 
globais, p~r unidade de negocio, p~r tipo de risco, etc. Tornando 
mais eficiente a gestao dos riscos operacionais entre os negocios da 
SulAmerica; 

• Construcao de uma base de perdas: Foi iniciada a constru~ao de 
uma Base de Perdas, a partir da identifica~ao das informa~5es 
disponfveis nos bancos de dados de cada unidade de negocio/apoio, 
que servirao como Fontes de perdas operacionais. Estes registros 
permitirao obter informa~5es observadas (nao subjetivas) sobre as 
perdas que de fato ocorreram para cada macro processo e qual a 
causa do risco, possibilitando desta forma a cria~ao de pianos de 
a~5es efetivos e direcionados para a solu~ao dos problemas. 
Adicionalmente, a base de perdas aliada as informa~5es dos macro 
processos, tem 0 objetivo de proporcionar no futuro 0 calculo do 
capital necessario (VaR) para suportar perdas operacionais; 

• Software para gestao do risco operacional: Encontra-se em 
produ~ao um software customizado para os negocios da SulAmerica 
visando tratamento dos riscos operacionais. Este nova ferramenta 
(AudiXpress) e atualizada automaticamente a partir de informa~5es 
mapeadas no sistema de Gestao de Processos (ARIS) e da Bases de 
Perdas. 0 objetivo e permitir analises qualitativas e quantitativas, . 
incluindo calculos estocasticos. 

o risco de continuidade de negocios e mitigado atraves de um plano de 
a~ao tratado corporativamente e atraves de ferramentas e 
metodologias que visam preyer 0 funcionamento das atividades 
essenciais em momentos de crise evitando e minimizando perdas 
financeiras para a SulAmerica e seus segurados. 

4.4.5. Risco estrategico 

E 0 risco de perdas resultantes de processos ou tomada de decis5es que 
impactem a sustentabilidade, 0 crescimento ou a obten~ao de vantagem 
competitiva. Pode ser entendido tambem como: 

• Risco de planejamento: Elabora~ao do planejamento estrategico 
e/ou or~amento com base em premissas e/ou medidas de 
desempenhos inadequados a realidade da SulAmerica; 

• Recursos humanos: Procedimentos executados p~r pessoas sem 
habilidade, treinamento ou experiencia suficientes para atingir os 
objetivos da institui~ao. Dependencia de pessoas-chave; 

• Indicadores de metas: Avalia~ao inadequada de desempenho; 

• Custo de oportunidade: Redu~ao ao valor econ6mico de recursos 
financeiros devido a perda de valor do dinheiro no tempo, 
descasamento do fluxo de caixa ou retorno de investimento 
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insuficiente em rela~ao a outras alternativas que ofere~am 0 mesmo 
grau de risco; 

• Concorrencia: A~ao de concorrentes afetando adversamente 0 

posicionamento da SulAmerica no mercado; 

• Preco: Incompatibilidade dos pre~os definidos nas transa~5es de 
compra ejou venda com os praticados pelo mercado; 

• Comunicacao: Falta de transparencia, exatidao e clareza das 
informa~5es relativas as opera~5es da Companhia. 

(a) Gestao do risco estrategico 

A SulAmerica possui um Comite de Avalia~ao de Pianos de A~ao 
(COPA), com participa~ao de sua Alta Administra~ao, com reuni5es 
mensais para avaliar e aprovar todo e qualquer plano de a~ao 

proposto, por qualquer unidade de negocio, que implique em 
investimentos ou despesas adicionais as or~adas previamente. Estes 
investimentos e despesas devem ser aprovados de acordo com 0 

or~amento do COPA aprovado para 0 ano. 0 COPA tambem possui 
como atribui~5es: 

• Garantir que 0 or~amento para 0 plano de a~ao seja cumprido; 

• Priorizar os pianos de a~ao, quando 0 or~amento for insuficiente 
para a execu~ao de todas as propostas; 

• Garantir que os pianos de a~ao sejam avaliados e aprovados de 
acordo com criterios objetivos e previamente estabelecidos; 

• Garantir que os pianos de a~ao estejam de acordo com os objetivos 
da empresa; 

• Avaliar os resultados dos pianos de a~ao aprovados, determinando a 
sua interrup~ao caso os resultados alcan~ados estejam em desacordo 
com as proje~5es. 

o custo de capital utilizado nos projetos segue a metodologia de 
calculo do Custo Medio Ponderado de Capital (CMPC) e os valores das 
premissas sao revisados anualmente, no processo de constru~ao do 
plano de or~amento plurianual ou mais frequentemente caso 0 comite 
corporativo julgue necessario. 

Adicionalmente, para assegurar que os objetivos determinados no 
planejamento estrategico sejam alcan~ados, foi adotado pela 
SulAmerica um modelo de gestao - 0 Balanced ScoreCard (BSC) - que 
traduz a estrategia utilizando perspectivas, objetivos, indicadores e 
metas. Este modelo visa acompanhar no curto prazo 0 direcionamento 
do negocio no longo prazo, permitindo assim antecipar poss[veis 
distor~5es de rumo. Alem disso, 0 BSC procura tornar a comunica~ao 
da estrategia mais clara para toda a organiza~ao, a partir do momenta 
que todos os colaboradores sabem quais as metas a serem 
conquistadas. 
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Anualmente, a SulAmerica estabelece 0 Plano de On;:amento Plurianual 
(POP) com 0 or~amento para cada unidade de negacio para os 
praximos 3 anos. 0 POP permite uma comunica~ao clara entre as 
metas definidas pelos acionistas e a Alta Administra~ao, alinhando 
desta forma 0 apetite de risco da Companhia. 0 or~amento e 
acompanhado periodicamente durante 0 ano e as estrategias mantidas 
ou redefinidas de acordo com os acontecimentos. 

4.4.6. Risco legal e compliance 

E 0 risco de perdas resultantes do nao cumprimento de leis e/ou 
regulamenta~5es, perda de reputa~ao e ma formaliza~ao de opera~5es. De 
forma mais especffica, pode ser identificado como: 

(i) Risco com argaos reguladores; 

(ii) Risco de atividades em desacordo com polfticas internas; 

(iii) Risco de lavagem de dinheiro; 

(iv)Risco de reputa~ao; e 

(v) Risco de contratos. 

4.4.6.1. Gestao do risco legal 

Com uma visao corporativa, 0 departamento jurfdico da 
organiza~ao junto com seus prestadores de servi~o realiza a 
revisao nos contratos de seguros a fim de mitigar 0 risco legal de 
contratos, alem de fornecer todo 0 subsfdio para os processos 
judiciais da organiza~ao. A area jurfdica contribui ativamente com' 
projetos para melhoria de gestao das causas judicia is alem de 
sugestoes de como evitar riscos legais em nossas opera~oes. 

4.4.6.2. Gestao do risco de compliance 

Ca) Auto-avalia.,;ao de controles internos 

A SulAmerica instituiu uma estrutura de compliance e a 
figura dos gestores compliance, a fim de adequar as suas 
atividades as determina~5es dos argaos regulamentadores e 
fiscalizadores, atraves de uma salida cultura de controles 
internos, elevados padroes de integridade e excelencia etica 
e aderencia a legisla~ao. 

Os gestores compliance tem por fun~ao disseminar a 
metodologia e as determina~5es de compliance em suas 
areas, garantindo a efetividade do gerenciamento dos riscos, 
atraves de algumas eta pas basicas que consistem no 
detalhamento das atividades chaves e seus processos, 
identifica~ao de riscos e controles e cria~ao de pianos de 
a~ao. 

o processo de auto-avalia~ao do sistema de controles 
internos e realizado no mfnimo duas vezes ao ano. 

~ ~. 
R-fJBRiCADn P'\~r\ nNS 

DE ll'rL~~;,' .. :-.1.() 
......... -,,~.----' 



4.5. Gestao do capital 

(b) Documenta!;aO eletronica 

A SulAmerica possui documenta<;ao eletronica (DocNix) 
referente a polftica e procedimentos dos processos da 
organiza<;ao, manuais de estrutura organizacional e 
resolu<;oes da diretoria executiva. A documenta<;ao eletronica 
permite informa<;oes sempre atualizadas e consultas de 
forma agil e segura. A lista de distribui<;ao de cada um dos 
documentos e indicada pel a area responsavel (emissor) e, 
em alguns casos, podera ter acesso restrito a alguns 
departamentos da Companhia. 

(c) Auditoria interna 

Responsavel por planejar e coordenar os trabalhos de 
auditoria preventiva (operacional e sistemas). Certifica a 
exist€mcia de adequados controles internos operacionais e 
sistemicos que permitem a identifica<;ao e gerenciamento dos 
riscos presentes no cotidiano da SulAmerica, bem como a 
aderencia as normas e a legisla<;ao em vigor. 

A Companhia apura mensalmente a suficiencia do Patrimonio Llquido Ajustado (PLA) 
em rela<;ao ao capital regulatorio requerido. Durante 0 primeiro semestre de 2012, 0 

PLA da Companhia foi sempre suficiente em rela<;ao ao capital minimo requerido 
pelo regulador. 

Conforme citado nos itens anteriores, a Companhia possui modelos internos proprios 
para apura<;ao do capital economico para cada tipo de risco, observando desta forma 
independente do capital regulatorio sua propria estimativa de capital baseado em 
riscos. A utiliza<;ao dos model os internos e fundamental em um ambiente de gestao 
de riscos. 

Atualmente, a Companhia possui modelos internos estocasticos para mensura<;ao do 
capital economico devido para cada um de seus negocios e riscos. Desta forma, 
estima-se 0 capital economico para que a solvencia da Companhia seja assegurada 
para um determinado nivel de confian<;a. Os modelos internos consideram 
correla<;oes entre os negocios da Companhia alem de possfveis efeitos de 
diversifica<;ao. Para cada um dos negocios da empresa, e apurado 0 capital 
economico nos seguintes nfveis: 

- Capital para risco de subscri<;ao, segregando 0 risco da provisao do risco de 
precifica<;ao; 

- Capital para risco de mercado, segregando os riscos de taxa de juras, infla<;ao, 
cambio, moedas estrangeiras e outros ativos; 

- Capital para risco de credito, segregando os riscos de resseguro, contas a receber, 
risco de credito nos investimentos e demais ativos; 

- Capital para risco operacional e legal; 

- Capital para risco estrategico. 



Atraves dos resultados obtidos dos modelos internos, sao calculados e monitorados 
mensalmente para cada uma das linhas de negocio da companhia os seguintes 
indicadores: 

- ROEC: Retorno sobre 0 capital econ6mico 
- ROXC: Retorno sobre 0 excesso de capital 
- ROAC: Retorno sobre 0 capital alocado 

Os indicadores acima sao periodicamente discutidos pela Alta Administra~ao da 
Companhia e indicam 0 desempenho de cada unidade de negocio tendo em 
considera~ao 0 lucro em rela~ao ao risco assumido. Com base nas avalia~i5es, sao 
definidos pianos de a~i5es para os produtos e negocios da empresa no sentido de 
alinhar as metricas com 0 apetite de risco e retorno exigido pelos acionistas. 

Os modelos sao periodicamente revisados e calibrados pela equipe de modelagem e 
gestao de riscos da Companhia. 

Patrimonio IIquido contabil 
Deduc;5es: 

Participac;oes aciomkias diretas e indiretas classificadas como investimentos 
nacionais de carater permanente, considerando agio e perdas esperadas 

Oespesas antecipadas nao relacionadas a resseguro 
Creditos tributarios decorrentes de prejuizQs fiscais de impasto de renda e bases 

negativas de contribuic;ao social 
Ativos intanglveis 
Obras de arte 

Patrimonio Liquido Ajustado - PLA(a) 
Margem de solvencia 
0,20 dos premios retidos - Media anual dos 12 ultimos meses 
0,33 dos sinistros retidos - Media anual dos 36 ultimos meses 
Maximo entre premios e sinistros 
Capital base (b) 
Capital adicional (e) 

Capital adicional de risco de subscric;ao (c) 
Capital adicional de risco de credito (d) 

Capital Mlnimo Requerido - CMR(b) + (e) 
Maior entre CMR e margem de solvencia (f) 
Sufieieneia de capital - R$(g) = (a) - (f) 
Sufieiencia de capital - %(h) = (g) / (a) 

(e) Obtldo pela formula v «(c)'+ (d)') + (c*d)) 

5. Instrumentos financeiros derivativos 

30/06/2012 31/12/2011 
2.320.583 2.259.687 

(1.328.534) (1.277.136) 

(11.133) (11.343) 
(3.623) (3.623) 

(45.467) (40.101) 
(28) (28) 

931.798 927.456 

513.747 503.542 
467.375 431.854 

513.747 503.542 
15.000 15.000 

632.564 609.051 
549.525 528.112 
141.956 138.146 

647.564 624.051 
647.564 624.051 
284.234 303.405 
30,50% 32,71% 

5.1. Quadro resumo das exposi~oes em instrumentos financeiros derivativos 

Todas as opera~i5es relacionadas a esses instrumentos sao negociadas e registradas 
por meio da BM&FBOVESPA ou mercado de balcao organizado. Para a Companhia, a 
manuten~ao de instrumentos financeiros derivativos, tem por finalidade unica a 
prote~ao das varia~i5es cambiais e flutua~ao das taxas de juros. 

o criterio para determinar 0 valor justo dos instrumentos financeiros derivativ~s e a 
metodologia de fluxo de caixa descontado, utilizando-se as taxas divulgadas pela 
BM&FBOVESPA. 
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Os instrumentos financeiros derivativos da Companhia estao demonstrados a seguir: 

DescrJ!Yiio Venc1mento 
Valor de Referencla 

(naelonal) 
3D/06/20l2 31{12/2011 

Valor Justo Valor a receber/ recebido Valor a pagar I pago 

30/01i/20l2 31{12/2011 30{06[2012 31/12/2011 30{06/2012 31/12/2011 
Contratos futuros: 
Compromisso de 
Compra 
Moeda Estrangelra 2012 5.567 

5.2. Margens dadas em garantia 

9.870 5.567 9.870 803 236 

Em 30/06/2012 e 31/12/2011, as margens dadas em garantia das opera~5es de 
contratos futuros e op~5es mantidos em fundos de investimentos exclusivos 
classificados como tftulos e val ores mobiliarios mensurados ao valor justo por meio 
do resultado, sao compostas conforme demonstradas a seguir: 

Ativo 
LFT 
LFT 
LFT 
Total 

Ativo 
LFT 
LFT 
LFT 
Total 

30{06{2012 
Vencimento Quantidade Valor 

junho-2013 202 1.061 
setembro-2013 40 210 
setembro-2016 ____ -;:;-:;3"'0'--____ :;--,;;150;7(-

272 1.428 

31{12{2011 
Vencimento Quantidade Valor 

junho-2013 202 1.013 
setembro-2013 40 201 
setembro-2016 ____ -;:;-:;3::0 _____ -:-:1~5::"0:-

272 1.364 

LFT: Letras Financeiras do Tesouro 

6. Caixa e equivalente de caixa 

o caixa e 0 equivalente de caixa estao mensurados a valor justo atraves de resultado e 
estao demonstrados a seguir: 

Descric:ao 
Caixa 
Contas bancarias 
Equivalente de caixa (a) 
Total 
Circulante 

30/06{2012 
15 

51.783 
26.004 

77.802 
77.802 

31/12/2011 
58 

34.036 
30.782 

64.876 
64.876 

(a) E considerado \\equivalente de caixa" as aplica~5es com lastra em tftulos publicos, liquidez diaria e sujeitas a 
um insignificante risco de mudanc;a de valor. 
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7. Aplica~oes 

7.1. Composi~ao das aplica~oes 

Valor justo por melo do 
resultado 

Valor Valor 
moblllario contabll 

avallado pela 
curva 

Titulos de renda flxa - prlvados 
Certlncados de deposito bancihio 
Pos-fixado COl 
POs-fixado IPCA 

Dep6slto a prazo com garantla espedal do FGC 
Pos-fixado COl 
Debentures 
Pos-fixado COl 
letras tinancelras 
Titulos de renda flxa - publlcos 
Letras financelras do tesouro 
Notas do tesouro nadonal 
Serle B - p6s-fixado IPCA 

Titulos de renda varlavel 
A!;oes 
ImpaIrment 
Quotas de fundes de 42.627 43.086 
Investlmentos 
Quotas de fundos de Investlmentos 24.164 24.164 

nao exclusivos 
Quotas de fundos de Investlmentos 18.463 18.922 

excluslvos 
Letras financelras do tesouro 17.775 17.816 
BOnus do tesouro nadonal 893 1.311 
Outros (205) (205) 
Outras apllcat;oes 1.334 1.334 
TOTAL 43.961 44.420 
% 2,90/0 

Circulante 44.420 
Nao circulante 

Valor justa por melo do 
resultado 
Valor Valor 

moblllario contabll 
avallado pela 

curva 
Titulos de renda flxa - prlvados 
Certlticados de deposito banc~rio 
Pre-fixado 
P6s-fixado COl 
P6s-fixado IPCA 

Dep6slto a prazo com garantla especial do FGC 
Pre-fixado 
P6s-fixado COl 
Debentures 
Pos-fixado COl 
letras Rnancelras 
Titulos de renda flxa - publlcos 
letras financelras do tesouro 
Notas do tesouro nadonal 
Serle B - p6s-flxado IPCA 

Titulos de renda variavel 
A!;oes 
Impairment 
Quotas de fundos de 111.003 111.359 
Investlmentos 
Quotas de fundos de Investlmentos 24.060 24.060 

n:lo excluslvos 
Quotas de fundos de Investlmentos 66.037 66.393 

exclusivos 
Letras financelras do tesouro 64.992 64.997 
Bonus do tesouro naclonal 1.082 1.433 
Qutros (371 (37! 
Quotas de fundos de Investlmentos 20.906 20.906 

em a!;oes 
Outras apllcat;oes 1.475 1.475 
TOTAL 112.478 112.834 
'10 7,1% 
Circulante 112.834 
Nao cJrculante 

Disponivel para venda 

Valor Valor 
moblllario conti!ibll 

avallado pela 
curva 

399.120 401.444 

138.120 138.259 
13.149 14.754 

6.107 6.110 

35.029 35.230 
206.715 207.091 

696.833 704.265 
586.016 586.516 

110.817 117.749 

157 135 
157 275 

~140l 

1.096.110 1.105.844 
73,0% 

1.105.844 

Disponivel para venda 

Valor Valer 
moblllario conHibll 

avallado 
eela curva 

425.469 427.447 

109.967 110.503 
140.853 140.986 

12.357 13.257 

22.471 22.500 
5.817 5.826 

32.348 32.641 
101.656 101.734 

688.412 689.873 
580.318 580.346 

108.094 109.527 

150 128 
150 266 

{138} 

1.114.031 1.117.448 
70,4"10 

1.117.448 

3OlO6L2012 
ManUdo ate 0 Taxa media Total 
vencJmento de juros 
Valor Valor de 

contabll mercado 

401.444 

10S,96%CDI 138.259 
IPCA + 14.754 

7,97%a.8. 

108%CDI 6.110 

107,78%CDI 35.230 
llO,94%CDI 207.091 

365.481 383.988 1.069.746 
SEUC 586.516 

365.481 383.988 IPCA + 483.230 
6,11%a.a. 

135 
275 

P401 
43.086 

24.164 

18.922 

SEUC 17.816 
CD! 1.311 

(205) 
1.334 

365.481 383.988 1.515.745 
24,1% 100% 

139.855 1.290.119 
225.626 225.626 

31[12[2011 
Mantldo ate a Taxa media Total 
venclmento de juros 
Valor Valer de 

contabll mercado 

427.447 

12,7%a.3 110.503 
105,32%COI 140.986 

IPCA + 13.257 
7,97%a.a 

12,65%a.a 22.500 
108%COI 5.826 

106,48%COI 32.641 
112%COI 101.734 

356.247 365.093 1.046.120 
SEUC 580.346 

356.247 365.093 IPCA + 465.774 
6,12%a.a 

128 
266 

{ 138l 
111.359 

24.060 

66.393 

SEUC 64.997 
COl 1.433 

(37) 
20.906 

1.475 
356.247 365.093 1.586.529 

22,50/0 100% 
136.342 1.366.624 
219.905 219.905 

~. 
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7.2. 

7.3. 

Uma parcela dos tftulos e valores mobiliarios no ativo nao circulante da Companhia, 
que esta registrada no grupo "Aplica<;oes", contempla, tambem, Incentivos Fiscais, 
Depositos e Fundos diversos vinculados ao IRB-Brasil Resseguros S.A. e suas 
respectivas redu<;oes ao valor recuperavel. 0 saldo em 30/06/2012 e de R$ 4.344 
(R$3.804 em 31/12/2011). 

Movimenta<;ao das aplica<;oes 

Valor justo por Disponivel para Mantido ate 0 Total 
meio do resultado venda vencimento 

Saldo em 01/01/2011 119.907 1.362.919 385.731 1.868.557 
Aplicac;oes 342.200 1.660.563 2.002.763 
Rendimento resgate (9.890) (123.670) (32.486) (166.046) 
Principal resgate (351.953) (1.935.600) (42.836) (2.330.389) 
Resultado financeiro 12.947 150.859 45.838 209.644 
Outros pagamentos (377) (125) (502) 
Ajuste a valor de mercado 2.502 2.502 
Saldo em 31/12/2011 112.834 1.117.448 356.247 1.586.529 

Valor justa por Disponivel para Mantido ate 0 

meio do resultado venda vencimento Total 
Saldo em 31/12/2011 112.834 1.117.448 356.247 1.586.529 
Aplica~5es 104.216 317.315 421.531 
Rendimento resgate (6.004) (54.178) (10.591) (70.773) 
Principal resgate (179.578) (334.751) (514.329) 
Resultado financeiro 12.736 53.933 19.825 86.494 
Outros recebimentos 216 2.551 2.767 
Ajuste a valor de mercado 3.526 3.526 
Saldo em 30/06/2012 44.420 1.105.844 365.481 1.515.745 

Analise de sensibilidade das aplica<;oes 

As analises de sensibilidade das aplica<;oes foram elaboradas considerando: 

(i) A metodologia de VaR parametrico que utiliza nfvel de confian<;a de 95% e 
pondera<;ao maior para os retornos mais recentes. 0 conceito de VaR tem como 
objetivo, quantificar qual a perda esperada em um prazo espedfico dentro de 
um intervalo de confian<;a. E denominado VaR parametrico p~r utilizar dois 
parametros para ser quantificado: vOlatilidade e correla<;ao. Sao avaliados 
tambem os prazos de maturidade e duration nos quais cada ativo pode estar 
alocado. Diariamente, a carteira de investimentos e monitorada visando 
garantir que os limites e enquadramentos definidos sejam respeitados; e 

(ii) DV01 (dolar-value au value for one basis-point), medida internacionalmente 
conhecida, que e uma forma conveniente e amplamente utilizada de se 
mensurar 0 risco de mercado dos ativos de renda fixa verificando 0 quanto seu 
valor de mercado se altera (LlP) na oscila<;ao de um basis-point (ou seja, 
0,01%) na taxa de juros. 

Na tabela abaixo, apresentamos 0 calculo do ganho ou (perda) esperada em 
um dia no resultado atraves da metodologia VaR e 0 ganho ou (perda) com 
com a oscila<;ao de um basis-point (ou seja, 0,01%) na taxa de juros pel a 
metodologia DVOl. 

Fatores de Risco 

IPCA 
Outros 
Total 

30/06/2012 
VaR 95% DV01-0,01% 

1.770 
(23) 

1.747 
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Fatores de Risco 

Pre-fixado 
IPCA 
Taxa referencial 
Renda variavel 
Outros 
Total 

31/12/2011 
VaR 95% DV01-0,Olo/0 

8 
1.141 

1 
(4) 

2 
1.148 

Os ativos referenciados a CDI e SELIC, nao apresentam DIV01 devido a 
effective duration ser de apenas 1 dia util. Em rela~ao ao VaR, tais fatores de 
risco nao apresentaram resultados significativos devido a sua baixa volatilidade 
(inferiores a R$l ). 

7.4. Criterios adotados na determina!;ao dos valores de mercado 

Os ativos mantidos em carteira ou nos fundos de investimentos exclusivos sao 
avaliados a valor de mercado, utilizando-se pre~os negociados em mercados ativos 
e fndices divulgados pela Associa~ao Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiros e de Capitais (ANBIMA) e pela BM&FBOVESPA, exceto para os tftulos 
classificados como mantidos ate 0 vencimento, que sao atualizados pelos 
indexadores e taxas pactuadas p~r ocasiao de suas aquisi~5es. Em 30/06/2012 e 
31/12/2011 nao ocorreram transferencias de instrumentos financeiros entre nfveis 
de hierarquia e esses instrumentos financeiros foram classificados p~r nfveis de 
hierarquia de mensura~ao a valor de mercado, sendo: 

(i) Nivel 1: Pre~os cotados (nao ajustados) em mercados ativos para ativos e 
passivos identicos, 

(ii) Nivel 2:Informa~5es, exceto os pre~os cotados (inclufdos no Nfvel 1), que sao 
observaveis para 0 ativo ou passiv~, diretamente (pre~os) ou indiretamente 
(derivado de pre~os) e 

(iii) Nivel 3: Premissas que nao sao baseadas em dados observaveis de mercado 
(informa~5es nao observaveis. Modelos baseados em metodologias proprias), 
para 0 ativo ou passivo. 

Nivel1 

• Titulos de renda variavel e a!;oes de companhia de capital aberto cotadas 
em bolsa de valores ou mercado de balcao: Calculados com base na cota~ao 
de fechamento do ultimo dia util em que foram negociados no mes; 

Nivel2 

• Titulos de renda fixa - publicos: Calculados com base nas tabelas de pre~os 
unitarios de mercado secundario da ANBIMA; 

• Certificados de deposito bancario (COB) e letras financeiras: Calculados de 
acordo com suas caracterfsticas de resgate: (i) CDBs com clausula de resgate 
antecipado a taxa determinada: calculados com base na taxa contratada na 
opera~ao; (ii) CDBs sem clausula de resgate antecipado e com cJausula de resgate 
antecipado a taxa de mercado: sao calculados com base na curva proveniente dos 
futuros de DI da BM&FBOVESPA, e para 0 spread de credito, pelo conjunto 
formado pel as opera~5es de CDBs das carteiras administradas/fundos no qual 0 

banco custodiante presta servi~o de precificac;ao de ativos; 
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8. 

• Deposito a prazo com garantia especial (DPGE): Sao titulos pre fixados e pos 
fixados em COl, SELIC ou indices de infia~ao, calculados considerando a taxa de 
mercado do indexador e 0 spread de credito, formado pelo conjunto das 
opera~5es de DPGEs das carteiras/fundos administrados no qual 0 banco 
custodiante presta servi~o de precifica~ao de ativos; 

• Debentures: Calculados com base nas tabelas de pre~os unitarios (para tftulos 
publicos) de mercado secundario da ANBIMA ou, no caso de sua inexistencia, por 
criterios definidos pelo banco custodiante de acordo com os criterios de 
precifica~ao definidos em seu manual de marca~ao a mercado; 

• Quotas de fundos de investimentos: Calculados de acordo com os criterios de 
marca~ao a mercado, estabelecidos pelo administrador de cada fundo, 
sintetizados no valor da cota divulgada, exceto para os tftulos e valores 
mobiliarios mantidos ate 0 vencimento, que sao calculados pelos indexadores 
pactuados, acrescidos dos juros incorridos. 

Novell Nivel2 30[06[2012 Nivel1 Nivel2 31[12[2011 
Ativos financeiros 
Valor justa par meio do 
resultado 44.420 44.420 112.834 112.834 
Disponlvel para venda 135 1.105.709 1.105.844 128 1.117.320 1.117.448 
Total 135 1.150.129 1.150.264 128 1.230.154 1.230.282 

Premios a receber 

8.1. Movimenta!;ao dos premios a receber 

Os premios a receber estao mensurados ao custo amortizado e contemplam os 
premios de emissao direta e co-seguro aceito, bem como as opera~5es de 
retrocessao. 

o parcelamento medio dos premios a receber, no caso de automoveis eRIC, e de 4 
vezes. A seguir, a movimenta~ao dos premios a receber nas datas indicadas: 

Redu~ao do Valor 
Descrit;ao Premios Recuperavel - Total 

Ime.airment 
Saldo em 01/01/2011 619.024 (8.984) 610.040 
Premios Emitidos, Llquidos de 3.151.289 (4.069) 3.147.220 
cancelamento/Constitui~ao 
RVNE 3.528 3.528 
Recebimentos / (Reversao) (3.164.604) 4.629 (3.159.975) 
Saldo em 31/12/2011 609.237 (8.424) 600.813 
Circulante 590.513 
Nao Circulante 10.300 

Redu~ao do Valor 
Descric;ao Premios Recuperavel - Total 

Ime.airment 
Saldo em 31/12/2011 609.237 (8.424) 600;813 
Pn§mios Emitidos, Llquidos de 

1.532.239 (1.579) 1.530.660 
cancelamento/Constituh:,;ao 
RVNE (13.979) (13.979) 
Recebimentos / (Reversao) (1.530.689) 2.783 (1.527.906) 
Saldo em 30/06/2012 596.808 (7.220) 589.588 
Circulante 584.438 
Nao Circulante 5.150 



8.2. Premios a receber por vencimento 

Os pn3mios a receber por vencimento, nas datas a seguir indicadas, estao 
distribufdos da seguinte forma: 

A veneer 
A veneer entre 1 e 30 dias 
A veneer entre 31 e 60 dias 
A veneer entre 61 e 180 dias 
A veneer entre 181 e 365 dias 
A veneer acima de 365 dias 

Vencidos 
Vencidos entre 1 e 30 dias 
Vencidos entre 31 e 60 dias 
Vencidos entre 61 e 180 dias 
Vencidos entre 181 e 365 dias 
Vencidos acima de 365 dias 

Reduc;ao ao Valor Recuperavel - Impairment (a) 
Total 

30/06/2012 

261.196 
120.291 
139.577 

28.280 
5.150 

554.494 

28.709 
3.046 
3.930 
1.851 
4.778 

42.314 

31/12/2011 

260.537 
113.916 
157.739 

25.483 
10.300 

567.975 

27.140 
1.822 
3.571 
1.354 
7.375 

41.262 

(a) A redU!;ao ao valor recuperavel e analisada com base nos premios vencidos e a veneer de riscos 
decorridos, Ifquidos de comissao, Impastos sabre Opera~5es Financeiras (lOF) e depositos judiciais. 
A analise do risco de credito de pessoa jurfdica e efetuada com base em tabela de pontuac;ao 
(rating) de probabilidade de perda, e para pessoa fisica, e efetuada com base no percentual 
historico de recuperat;ao de premios vencidos. 

9. Ativos e Passivos de Resseguro 

9.1. Operac;oes com resseguradoras 

Ativo Passivo 
30/06/2012 31/12/2011 30/06/2012 31/12/2011 

IRS conta movimento 
IRS adiantamento de sinistro 
Recuperat;ao de indenizat;ao e 
premios IIquidos de comissoes 
Juros sabre premias 
Salvadas e ressarcimentos 
Impairment 
Total 
Circulante 
Nao circulante 

733 

12.577 25.628 

(2. 

9.342 
42.578 

17.800 
4.022 
7.411 

2.012 

9.2. Ativos de resseguro e retrocessao - provisoes tecnicas 

9.2.1. Movimentac;ao da provisao de premios nao ganhos - danos 

PPNG 
Saldo. em 01/01/2011 
Emissoes/RVNE 
Cancelamentos 
Amartizat;oes 
Saldo. em 31/12/2011 
Circulante 
Nao circulante 

80.443 
218.995 
(79.345) 

(130.576) 
89.517 
71.783 
17.734 
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PPNG 
Saldos em 31/12/2011 
Emissoes/RVNE 
Cancelamentos 
Arnortiza<;5es 
Saldos em 30/06/2012 
Circulante 
Nao Circulante 

89.517 
56.135 

(7.603) 
(75.385) 
62.664 
48.633 
14.031 

9.2.2. Movimenta~ao da provisao de sinistros a liquidar / IBNR e outros 

Said os em 01/01/2011 
Adil;5es/Baixa 
Variat;ao cambial 
Varia,ao IBNR/IBNC 
saldos em 31/12/2011 
Circulante 
Nao circulante 

Outros ativos de 

Danos 

365.728 
60.548 
16.019 

167.827 

Pessoas 

98 
16 

Total 

365.826 
60.564 
16.019 

167.827 

1.613 1.613 
1.613 1.613 

resseguros em 31/12/2011 -----7~'=-----------=_'7~ 
Circulante 

Saldos em 31/12/2011 
Adit;5es/Baixa 
Variac;ao Cambial 
Varia,ao IBNR/IBNC 
Saldos em 30/06/2012 
Circulante 
Nao Circulante 

Outros Ativos de 

Danos 
436.818 
170.943 

29.672 
3.968 

641.401 
349.972 
291.429 

Pessoas Total 
18 436.836 

1 170.944 
29.672 

(7) 3.961 
12 641.413 
12 349.984 

291.429 

2.709 2.709 
2.709 2.709 

Resseguros em 30/06/2012 _____ --:~~-------"----~~~'-
Circulante 

10. Creditos tributarios e previdenciarios e tributos diferidos 

10.1. Creditos tributarios 

Circulante 
Impastos a compensar/recuperar (10.1.1) 
Creditos Tributarios e Previdenciarios 

Nao circulante 
Creditos tributarios e previdenciarios - PrejuizQ fiscal e base 
negativa (10.1.2) 
Cn?:ditos tributarios - Diferen<;as temporarias (10.1.2) 
Creditos tributarios - PIS / COFINS (10.1.2) 
Creditos tributarios e Previdenciarios 
Redu~ao ao Valor Recuperavel de Creditos Tributarios 
Total 

30{06{2012 

20.720 
20.720 

3.623 

285.444 
27.764 

316.831 
(92.072) 
224.759 

~. 

31{12{2011 

34.208 
34.208 

3.623 

276.718 
25.674 

306.015 
(92.266) 
213.749 
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10.1.1. Tributos a compensar / recuperar 

o saldo em 30/06/2012 e composto por Imposto de Renda da Pessoa 
Jurfdica (IRPJ) de R$3.391 (R$15.955 em 31/12/2011), Contribuic;ao Sobre 
o Luera Lfquido (CSLL) de R$4.921 (R$9.196 em 
31/12/2011), Contribuic;ao para 0 Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS) de R$10.174 (R$7.308 em 31/12/2011), Programa de 
Integrac;ao Social (PIS) R$1.810 (R$1.325 em 31/12/2011) e demais 
tributos a compensar de R$ 424 (R$424 em 31/12/2011). 

10.1.2. Demais creditos tributarios 

As bases do imposto de renda e da contribuic;ao social diferidos sao 
compostas da seguinte forma: 

Provisoes para a~5es judicia is, perdas e obriga~6es fiscais 
Agio em investimentos 
Custo de apolice 
Outros 
Base de calculo 
AHquota 
(1) Creditos tributarios impasto de renda - diferenc;as 
temporarias 
(2) Total dos creditos tributarios - impasto de renda 
Base negativa de contribuic;ao socia I 
Aliquota 
(3) Creditos tributarios de contribuic;ao social - bases 
negativas 
Provisoes para ac;5es judicia is, perdas e obrigac;5es fiscais 
Agio em investimentos 
Custo de apollce 
Outros 
Base de cillculo 
AHquota 
(4) Creditos tributarios de contribuic;ao social -
diferenc;as temponirias 
(5) = (3) + (4) Total dos cro,ditos tributarios -
contribuic;ao social 
(6) = (2) + (5) Total dos creditos tributarios 
Reduc;ao ao valor recuperavel (a) 
(7) Subtotal 
(8) Creditos de PIS/CO FINS (b) 
(7) + (8) Total dos creditos tributarios - Iiquidos 
Nao circulante 

30/06/2012 31/12/2011 
500.655 476.153 
283.907 283.907 

67.835 69.905 
12.199 13.784 

864.596 843.749 
25% 25% 

216.149 210.937 

216.149 210.937 
24.151 24.151 

15% 15% 
3.623 3.623 

383.900 360.131 
(2.435) 
67.835 69.905 
12.665 8.502 

461.965 438.538 
15% 15% 

69.295 65.781 

72.918 69.404 

289.067 280.341 
(92.072) (92.266) 
196.995 188.075 

27.764 25.674 
224.759 213.749 
224.759 213.749 

(a) Os valores representam creditos tributarios diferidos, oriundos de bases 
negativas de contribuic;ao social e diferenc;as temporarias, Ifquidos de 
provisao para reduc;ao ao valor recuperavel (impairment). 

(b) Refere-se a creditos tributarios de Programa de Integrac;ao Social - PIS 
e COFINS, calculados sobre 0 saldo das provisoes de sinistros a liquidar e 
de sinistros ocorridos mas nao avisados. 

Em 30/06/2012, 0 saldo acumulado de base negativa de contribuic;ao social 
a compensar de R$24.151 e oriundo do exercfcio de 2004, e sua total 
realizac;ao esta prevista para 2012. 

As realizac;oes dos creditos tributarios de diferenc;as tempori3rias 
relacionadas, principalmente, as provisoes para ac;oes judiciais e 
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obriga<;oes fiscais, dependem de decisao definitiva e da data de 
encerramento desses litfgios. De qualquer forma, os or<;amentos de 
resultados futuros aprovados pela Administra<;ao da Companhia, 
comportam integralmente a realiza<;ao dos creditos tributarios constitufdos 
sobre as diferen<;as temporarias, exceto quando relacionados a diferen<;as 
temporarias oriundas de amortiza<;oes de agio de investimentos 
permanentes. 

10.2. Tributos diferidos 

Atualiza~ao Monetaria de Dep6sitos Judiciais Ca) 
Base de calculo 
Aliquota 
(1) Tributos Diferidos - impasto de renda 

Atualfza~ao Monet;:iria de Depositos Judiciais Ca) 
Base de calculo 
Aliquot. 
(2) Tributos Diferidos - contribui~50 social 

(3) = (1)+(2) Total dos tributos diferidos 
Nao Circulante 

30/06/2012 
121.584 

121.584 
25% 

30.396 

121.584 
121.584 

15% 
18.238 

48.634 
48.634 

31/12/2011 
105.765 

105.765 
25% 

26.441 

105.765 
105.765 

15% 
15.865 

42.306 
42.306 

Ca) Corresponde aas tributos diferidos (IRPJ e CSLL) que incidirao sabre a atualizac;ao monetikia dos 
depositos judicia is, caso seja obtido exito no desfecho final dos processos judiciais em cursa. 

11. Outros creditos operacionais 

o montante principal que compoe a conta refere-se a valores a receber da Caixa Econ6mica 
Federal, oriundos de opera<;oes de seguros habitacionais (Sistema Financeiro de Habita<;ao 
- SFH), mensurados pelo custo amortizado e que em 30/06/2012 era de R$ 286.054 
(R$192.020 em 31/12/2011). 

12. Outros valores e bens 

Descricao 
Salvados e Ressarcimentos Ca} 
Ressarcimentos Recebidos 
Total 

(a) Salvados e ressarcimentos 

Descrh;ao 
de 01 a 30 dias em estoque 
de 31 a 60 dias em estoque 
de 61 a 120 dias em estoque 
de 121 a 180 dias em estoque 
de 181 a 365 dias em estoque 
mais de 365 dias em estoque 
Total 

Descric;ao 
de 01 a 30 dias em estoque 
de 31 a 60 dias em estoque 
de 61 a 120 dias em estoque 
de 121 a 180 dias em estoque 
de 181 a 365 dias em estoque 
mais de 365 dias em estoque 
Total 

30/06/2012 
47.287 

5.002 
52.289 

641 
496 
309 
567 
808 

4.232 

Quantidade 
980 
440 
439 
316 
615 

1.516 
4.306 

31/12/2011 
43.003 

5.807 
48.810 

6.823 
5.495 
3.860 
6.408 
7.723 

47.287 

31/12/2011 
Saldo 

12.328 
5.100 
5.218 
3.559 
7.085 
9.713 

43.003 

Em 30/06/2012, 0 montante refere-se principalmente a salvados de autom6veis que 
corresponde 92% do saldo (92% em 31/12/2011). 



13. Movimentac;ao dos custos de aquisic;ao diferidos 

Evento 
Saldo em 01/01/2011 
Custo de aquisic;ao gerado 
Amortizac;ao 
Cancelamento 
RVNE 
Saldo em 31/12/2011 
Circulante 
Nao circulante 

Evento 
Saldo em 31/12/2011 
Custo de aquisic;ao gerado 
Amortizac;ao 
Cancelamento 
RVNE 
Saldo em 30/06/2012 
Circulante 
Nao circulante 

14. Participac;oe5 societarias 

Descricao 
Percentual de Participac;ao no 
Capital Social 
Quantidade de Ac;5es Ordinarias 
Possufdas 
Quantidade de Ac;5es Preferenciais 
Possu{das 
Ativo 
Passivo Circulante e Nao Circulante 
Capital Social 
Patrimonio Uquido 
Lucra Uquido do Perfodo 
Equivalencia Patrimonial (a) (b) 
Valor Contabil do Investimento (b) 
Saldos em 30/06/2012 
Saldos em 31/12/2011 

Seguro direto e Cosseguro 
cosseguro cedido aceito Total 

288.827 655 289.482 
684.324 2.329 686.653 

(670.706) (2.013) (672.719) 
(44.375) (261) (44.636) 

(540) (540) 
257.530 710 258.240 

254.803 
3.437 

Seguro direto e Cosseguro 
cosseguro cedido aceito Total 

257.530 710 258.240 
304.947 924 305.871 

(289.030) (826) (289.856) 
(17.912) (226) (18.138) 

(3.103) (3.103) 
252.432 582 253.014 

249.262 
3.752 

Sui America Companhia Sui America Companhia de 
de Seguros Gerais Segura Saude 

52,69% 

61.019 

61.020 
50.601 
35.980 

9.866 
14.621 

694 
366 

7.714 
7.714 
7.350 

63,50% 

32.224.312 

11.507.062 
2.946.971 

884.940 
1.100.000 
2.062.031 

123.680 
81.734 

1.320.820 
1.320.820 
1.277.310 

Total 

82.100 
1.328.534 
1.328.534 
1.284.660 

(a) Em 30/06/2012, a equivalencia patrimonial de R$ 82.100 (R$54.655 em 30/06/2011) esta registrada na 
rubrica "Resultado Patrimonial", que contempla tambem "Qutras Receitas e Despesas patrimoniais" de R$ 4 
(R$103 de receita em 30/06/2011). 

(b) A equivalencia patrimonial refletida no resultado da Companhia contempla as ajustes no patrimonio liquido de 
sua investida CIA SAUDE, provenientes da harmonizat;ao com as praticas do CPC nao adotada pele orgao 
regulador da investida. 
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15. Contas a pagar 

Alem dos tributos diferidos (vide nota 10.2), destacam-se as seguintes obriga~5es: 

15.1. Obriga~oes a pagar 

Descric;ao 
Obriga<;oes fiscais - Nota (21) 
Dividendos e Juros sabre Capital Proprio a pagar 
Hononkios de administradores a pagar 
Participa~5es no Lucra 
Demais 
Total 
Circulante 
Nao Circulante 

15.2. Outras contas a pagar 

Descris:ao 
Contas a pagar fornecedores 
Compromissos mobiliarios a pagar 
Opera~5es de seguros 
Honorarios advocatfcios 
Outros 
Total 
Circulante 
Nao circulante 

30/06/2012 
280.913 

38.270 
1.503 
2.045 

18.908 
341.639 

60.726 
280.913 

30/06/2012 
21.313 
15.130 

5.455 
26.165 

3.792 
71.855 
49.456 
22.399 

31/12/2011 
269.770 

76.913 
3.503 

11.767 
21.246 

383.199 
113.302 
269.897 

31/12/2011 
13.812 
11.313 

2.994 
25.328 

5.571 
59.018 
35.791 
23.227 

16. Debitos de opera~oes com seguros e resseguros 

16.1. Corretores de seguros e resseguros 

Descricao 
Segura direto e cosseguro cedido 
Cosseguro aceito 
Outros 
Total 
Circulante 

17. Depositos de terceiros 

30/06/2012 
61.762 

365 
225 

62.352 
62.352 

31/12/2011 
67.529 

245 
264 

68.038 
68.038 

Os depositos de terceiros sao representados basicamente p~r cobran~a antecipada de 
premios e premios e emolumentos recebidos. Sua distribui~ao por idade e apresentada a 
seguir: 

1 a 30 dias 
31 a 60 dias 883 11 894 
61 a 120 dias 1.028 28 1.056 
121 a 180 dias 1.063 29 1.092 
181 a 365 dias 214 75 289 
Acima de 365 dias 909 296 1.205 
Total 12.492 443 12.935 

31Li2L2011 
Premio Oireto Cosseguro 

10.080 25 
1.677 266 
3.220 35 
4.285 17 

902 79 
1.463 219 

21.627 641 
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Total 
10.105 

1.943 
3.255 
4.302 

981 
1.682 

22.268 



18. Provisoes tecnicas de seguros 

18.1. Provisoes tecnicas de seguros 

Descric;ao 
Danos 
Provisao de premios nao ganhos 
Sinistros a liquidar e provisao de sinistros ocorridos 
mas nao visados - IBNR 
Outras 
Total de provisoes para danos 
Circulante 
Nao circulante 

Pessoas 
Provisao de premios nao ganhos 
Sinistros a liquidar e provisao de sinistros ocorridos 
mas nao aVlsados - IBNR 
Outras 
Total de provisoes para pessoas 
Circulante 
Nao circulante 

Total de provisoes para danos e pessoas 
Circulante 
Nao Circulante 

30/06/2012 

1.281.709 
1.341.475 

9.325 
2.632.509 
2.169.132 

463.377 

1.568 
742 

122 
2.432 
2.328 

104 

2.634.941 
2.171.460 

463.481 

Consoli dado 
31/12/2011 

1.320.292 
1.081.490 

9.202 
2.410.984 
2.055.998 

354.986 

1.407 
2.098 

167 
3.672 
3.599 

73 

2.414.656 
2.059.597 

355.059 

18.2. Movimenta!;ao das provisoes tecnicas de seguros 

Saldo em 01/01/2011 
Emissoes 
Baixas 
Premios ganhos 
Avisados / alteraGoes 
Pagamentos 
Corre~ao Monetckia / juros 
Variat;ao do IBNR / IBNC 
Saldo em 31/12/2011 
Outras provisoes 
Total 
Circulante 
Nao circulante 

Saldo em 31/12/2011 
Emissoes 
Baixas 
Premios ganhos 
Avisados / alterac;5es 
Pagamentos 
Correc;ao monetaria / juros 
Variat;ao do IBNR / IBNC 
Saldo em 30/06/2012 
Outras provisoes 
Total 
Circulante 
Nao circulante 

Provisao de premios 
nao ganhos 

1.275.929 
2.907.957 
(278.551) 

(2.583.636 ) 

1.321.699 

Provisao de premios 
nao ganhos 

1.321.699 
902.616 
(65.730) 

(875.308) 

1.283.277 

Sinistros a liquidar e 
provisao de sinistros 

ocorridos mas nao 
avisados - IBNR 

1.015.329 

1.827.418 
(1.784.611) 

25.000 
452 

1.083.588 

Sinistros a liquidar e 
provisao de sinistros 

ocorridos mas nao 
avisados - IBNR 

1.083.588 

1.084.990 
(889.686) 

43.720 
19.605 

1.342.217 

t&. 

2.405.287 
9.369 

2.414.656 
2.059.597 

355.059 

2.625.494 
9.447 

2.634.941 
2.171.460 

463.481 
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Em 30/06/2012 e 31/12/2011, a PSL contempla sinistros em disputa judicial, 
relacionados principal mente, a negativa de coberturas fundamentada na ausencia 
de enquadramento nas condi~oes contratuais, relativas, principal mente, aos 
ramos de automoveis. Em 30/06/2012 e 31/12/2011, a posi~ao de sinistros em 
disputa judicial era a seguinte: 

PSL bruta de resseguro 
Ate 1 ano 
1 a 3 anos 
Mais de 3 anos 
Total de provavel 

PSL bruta de resseguro 
Ate 1 ano 
1 a 3 anos 
Mais de 3 anos 
Total de provcivel 

Quantidade 
1,405 
1.105 
2.052 

4.562 

Quantidade 
1.213 
1.035 
2.042 

4.290 

18.3. Garantia das provisoes tecnicas 

Valor de abertura 
397.926 
143.182 
702.936 

1.244.044 

Valor de abertura 
37.137 

132.660 
624.622 

794.419 

30{06/2012 
Valor 

provisionado 
217.971 
45.466 

402.763 
666.200 

31/12/2011 
Valor 

provision ado 
28,456 
41.257 

333.065 
402.778 

As provisoes tecnicas possuem as seguintes coberturas: 

Provisoes tecnicas de seguros 
Total das provisoes tecnicas 
(-) Ativos de resseguro - provisoes bknicas 
(-) Depositos judicia is 
(-) Direitos credit6rios 
(-) Depositos especiais no IRS 
Montante a ser garantido 
Ativos dados em garantia: 
Quotas de fundos de investimentos nao exclusivos 
Quotas de fundos de investimentos exclusivos (a) 
Titulos de renda fixa - publicos 
T(tulos de renda fixa - privados 
Total de ativos 

Ativos livres 

30/06/2012 
2.634.941 

2.634.941 
706.786 

1.491 
437.572 

6.052 
1.483.040 

24.164 
44.926 

1.051.853 
401.444 

1.522.387 

39.347 

31/12{2011 
2.414.656 

2.414.656 
527.966 

7.874 
444.162 

5.989 
1.428.665 

24.060 
97.175 

1.029.035 
427.447 

1.577.717 

149.052 

(a) Em 30/06/2012, a linha de Quotas de Fundos de Investimentos Exclusivos contempla a montante de 
R$26.004 (R$30.782 em 31/12/2011) relativo as operat;5es compromissadas, estao apresentadas na rubrica 
"Equivalente de Caixa", conforme a nota 6. 
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19. Partes relacionadas 

19.1. Transa!;oes 

As principais transa~5es com partes relacionadas estao resumidas a seguir: 

Descri~io Categoria 
Sui America 5A (a) (b) (e) (g) Controladora 

indireta 
Sulasapar Participae;oes S.A.(a) Outros 
SAEPAR Servh;os Participac;oes S.A.(a) {b} (e) Controladora 
Sui America Companhia de Segura Saude(a) (b) Controlada 
(d) (e) 
Sui America Companhla de Seguros Gerais (a) Controlada 
(b) (d) 
Sui America Investimentos Dlstrlbuidora de Controlada 
Tftulos e VaJores MobiUarios (a) (b) (f) Indlreta 
Sui America Segura Saude S.A. (a) (b) Controlada 

Indireta 
Sui America Seguros de Pessoas e Previdi!ncia Controlada 
5.A. (0) (b) (i) (j) Indireta 
Nova Ac;ao Participac;5es S.A. (a) (b) Outros 
Brasilsaude Companhia de Seguros (a) (b) Controlada 

Indireta 
Sui America Santa Cruz Participac;oes S.A.(a) (b) Controlada 

Indlreta 
Sui America Servic;os de Saude S.A.(a) (b) (h) Controlada 

Indireta 
Dental Plan LTDA (b) Controlada 

Indireta 
Sui America Capitalizac;ao S.A. - SULACAP (a) Outros 
(b) 
Escrit6rio de Advocacia Gouvea Vieira (e) Outros 
J.H. Gouvea Vieira Escrit6rio de Advocacia (e) Outros 
Gouvea Vieira Advocacia (e) Outros 
Gouvea Vieira Advogados Associados(e) Outros 
Demais empresas assocladas e acionistas pessoas Outros 
ffsicas (d) (e) 
Total 

Deserh;ao Categoria 
Sui America 5.A. (0) (b) (e) (g) Controladora 

Indireta 
Sulasapar Partlclpac;oes S.A.(a) Outros 
SAEPAR Servlc;os Participac;6es S.A.(a) (b) (e) Controladora 
Sui America Companhia de Seguro Saude(a) (b) Controlada 
(d) (e) 
Sui America Companhia de Seguros Gerais (a) Controlada 
(b) (d) Indireta 
Sui America Investimentos Distribuidora de Controlada 
Tftulos e Valores Mobiliarios (a) (b) (f) Indireta 
Sui America Seguro Saude S.A. (a) (b) Controlada 

Indlreta 
Sui America Seguros de Pessoas e Previdencia Controlada 
S.A. (0) (b) (i) (j) Indireta 
Nova Ac;ao Participac;6es S.A. (a) (b) Outros 
Brasilsaude Companhia de Seguros (a) (b) Controlada 

Indireta 
Sui America Santa Cruz Partlcipac;oes S.A.(a) (b) Controlada 

Indireta 
Sui America Servic;os de Saude S.A.(a) (b) (h) Controlada 

Indireta 
Dental Plan LTDA (b) Controlada 

Indireta 
Sui America Capltalizac;ao S.A. - SULACAP (a) Outros 
(b) 
Escrit6rlo de Advocacla Gouvea Vieira (e) Outros 
J.H. Gouvea Vieira Escrit6rio de Advocacla (e) Outros 
Gouvea Vieira Advocacia (e) Outros 
Gouvea Vieira Advogados Assoclados(e) Outros 
Demals empresas associadas e aclonistas pessoas Outros 
ffslcas (d) (e) 
Total 

30£06£2012 
36 

18 
410 

38.645 

1 

79 

1.987 

17.885 

18 
117 

79 

1.330 

120 

84 

60.809 

30£06£2012 
96 

48 
1.441 
3.918 

59 

48 

6.124 

2.139 

48 
32 

192 

270 

14.415 

Ativo PassivQ 
31£12£2011 30£06£2012 31{12[2011 

125 13.037 21.047 

63 
1.385 28.601 57.796 

44.129 

414 8 5 

28 469 314 

4.389 2 

18.437 

63 5 

588 

59 

39 

413 423 

69.719 42.535 79.585 

Reeeita Des~esa 

30£06£2011 30£06£2012 30£06£2011 
89 

45 
1.484 
2.742 

90 

404 (1.691) (2.084) 

5.237 (71 ) 

2.085 (212) (292) 

45 

180 

355 (995) (3.997) 

(50) (31) 

(878) 
(958) (694) 
(121) (57) 

(1.310) 

12.756 (5.408) (8.033) 
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(a) Valor referente ao rateio das despesas de aluguel entre as empresas do grupo SulAmerica S.A.; 

(b) Transag:i5es em Conta Corrente entre Cias, referente basicamente, as operag:i5es com Segura e 
Reembolso de Oespesas Administrativas; 

(e) Servig:os prestados de consultoria e acompanhamento dos processos judiciais de natureza dvel, 
trabalhista e tributario. Estes contratos sao renovados anualmente e liquidados mensalmente; 

(d) Valor referente a Oividendos a ser distribuido au a receber entre acionistas, titulares au socias do 
Grupo SulAmerica; 

(e) Valor referente a Juras Sabre Capital Proprio a ser distribufdo au a receber entre acionistas, titulares 
au socios da SulAmerica; 

(f) Refere-se a Taxa de Administral;aO a Contralada SAMI par servig:as de gestao de Ativos; 

(g) Refere-se a reembolso as empresas da SulAmerica que pagaram seus funcionarios com Plano Geral 
de Compras de Ag:i5es (Stock Options) de emissao da SulAmerica S.Aj 

(h) Refere-se ao Segura Saude a funcionarios e dirigentes, calculados com base nas mesmas premissas 
atuariais utilizadas para os produtos grupais comercializados pela SulAmerica; 

(i) Refere-se a segura de Vida Grupal pago de funcionarios; 

(j) Valor referente ao plano de Previdencia Complementar oferecido pel a SulAmerica a todos as 
cola bora dares. 

Ate junho de 2012 a Companhia recebeu de suas controladas dividendos no 
montante de R$ 44.224 (R$ 12.445 em 2011) da CIA SAUDE e R$ 304 (R$246 em 
2011) da SASG, referentes ao exercfcio de 2011, e pagou os montantes de R$ 
18.704 (R$ 48.911 em 2011) a SASA e R$ 57.796 (R$ 151.135 em 2011) a NOVA 
SAEPAR, referentes a juros sobre 0 capital proprio provision ados no exercfcio de 
2011. 

19.2. Remunerao;ao da administrao;ao 

A Administra~ao inclui os membros do Conselho de Administra~ao, Presidente, Vice
Presidentes e Diretores Estatutarios. A remunera~ao paga ou a pagar esta' 
demonstrada a seguir: 

Oescricao 
Beneffcios de curto prazo a administradores 
Beneffcios pos-emprego 
Remuneral;ao baseada em al;i5es (a) 
Said os em 30.06.2012 
Saldos em 31.12.2011 
Saldos em 30.06.2011 

Contas a pagar 
1.603 
8.782 
3.749 

14.134 
12.896 

Oespesas 
(5.041) 
(2.834) 
(1.412) 

(9.287) 

(6.694) 

(a) Referente a remUneral;aO de executiv~s da Companhia, baseada em ag:i5es da SASA, conforme nota 
3.10 

20. Compromissos e onus a liquidar 

20.1. Outros creditos 

Em 30/06/2012, 0 saldo de R$ 86.528 (R$ 78.771 em 31/12/2011) da rubrica 
"Outros Creditos", no ativo circulante, e composto principalmente por recursos 
bloqueados nas contas correntes bancarias referentes a demandas judiciais no 
montante de R$ 83.781 (R$77 .879 em 31/12/2011). 
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20.2. Garantia das provisoes tecnicas 

A Companhia possuem bens vinculados it SUSEP, oferecidos em garantia para 
coberturas das provisoes tecnicas, que estao relacionados na nota 18.3. 

20.3. Contratos de aluguel 

20.3.1. Rio de Janeiro 

Em 17/12/2007, a Companhia celebrou contrato de loca(;ao de im6vel no Rio de 
Janeiro. 0 prazo de loca(;ao e de 10 anos, contados a partir de 18/04/2009, 
podendo ser prorragado por mais 60 meses. Durante este perfodo, a 
Companhia se compromete a pagar 10 parcelas anuais de R$13.712, 
reajustadas anualmente, ou na menor periodicidade permitida em lei, pel a 
varia(;ao percentual acumulada do IGP-M, calculado pel a Funda<;ao Getulio 
Vargas, que em 30/06/2012 corresponde a R$ 19.023 (R$18,458 em 
31/12/2011) registrados na rubrica "Despesas Administrativas". 0 referido 
contrato de loca(;ao possui clausulas que restringem a capacidade da 
Companhia e 0 locador rescindirem unilateralmente 0 contrato. A rescisao 
unilateral voluntaria acarretara no pagamento de indeniza(;ao it outra parte, 
nas condi<;oes estipuladas no contrato. 

20.3.2. Sao Paulo 

Em 05/07/2011, a Companhia, Sui America Companhia de Segura Saude, Sui 
America Segura Saude S.A. e Sui America Seguros de Pessoas e Previdencia 
S.A., renovaram 0 contrato de loca(;ao do im6vel em Sao Paulo com vigencia a 
partir de 04/12/2011, pelo prazo de 60 meses. Durante esse prazo, as 
empresas se comprometeram a pagar mensalmente a quantia de R$ 1.555, 
reajustada anualmente pel a varia(;ao percentual acumulada do IGP-M, cabendo 
it Companhia um percentual de 30% sobre este montante. 

21. Depositos judiciais e fiscais, outras ao;;oes judiciais e obrigao;;oes fiscais 

Fiscais: 
COFINS 
PIS 
INSS 
Contribui!;ao social 
Impasto de renda 
Outros 
Trabalhistas e civeis: 
Ac;oes trabalhistas 
Ac;5es civeis 
OPVAT 
Outros 
Total 
Circulante 
Nao circulante 

DepOSitos 
Judiciais e 

fiscais 

105.676 
132.510 
134.765 

60.970 
30.150 
30.476 

37.413 
32.608 

564.568 

564.568 

Provisoes 
Judiciais 

114.441 
11.035 

2.159 

23.263 
104.239 

3.020 
348 

258.505 
39.858 

218.647 

30/06/2012 

Obrigac;oes 
Fiscais 

90.484 
104.263 

55.905 
22.702 

7.559 

280.913 

280.913 
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Depositos 
judiciais e 

fiscais 
Provisoes 

judiciais 

31{12{2011 

Obriga~oes 
fiscais 

Fiscais: 
COFINS 102.365 87.576 

101.154 
48.600 
16.549 
15.294 

PIS 128.325 
ContribuiGao social 56.956 10.999 
Imposto de renda 21.201 
Outros 34.609 2.094 
Previdenciiirias: 
INSS 128.397 107.747 597 
Trabalhistas e civeis: 
AGoes trabalhistas 27.545 20.557 
A(,;oes civeis 33.887 100.019 
DPVAT 2.848 
Outros 300 
Total 533.285 244.564 269.770 
Circulante 24.332 
Nao circulante 533.285 220.232 269.770 

21.1. Movimenta!;ao das provisoes para a!;oes judicia is relevantes 

21.2. 

SaJdos em Atualizac;ao Saldos em 
31[12[2011 Adis:oes monetaria Baixas 30[06[2012 

Cfveis: 102.867 16.804 3.866 (16.278) 107.259 
Tributarias: 
PIS 101.154 3.109 104.263 
COFINS 87.576 2.908 90.484 
Demais 93.536 2.252 3.572 99.360 
Previdenciarias: 
INSS 108.344 3.557 3.251 (711) 114.441 

A!;oes fiscais 

As principais a~5es fiscais da Companhia, em 30/06/2012 e 31/12/2011, sao: 

(a) COFINS 
A Companhia questiona judicial mente a majora~ao da alfquota da COFINS em 
1 % (Lei nO 10.684 de 30/05/2003) incidentes sobre as receitas geradas nas 
atividades de seguro. 
Os advogados que patrocinam a causa reputam como provavel a perda da 
demanda sobre a majora~ao da alfquota de 1 % sobre as atividades de seguro e 
remota sobre outras receitas. Os valores questionados estao provisionados de 
acordo com a expectativa de perda da Administra~ao. 

(b) PIS 
A Companhia questiona judicial mente a legalidade da contribui~ao ao PIS a 
alfquota de 0,75% sobre a receita bruta, estabelecida pelas Emendas 
Constitucionais nOs 1/1994, 10/1996 e 17/1997. Os valores questionados 
encontram-se depositados judicial mente. Os advogados que patrocinam as 
causas reputam como possfvel a perda das demandas. 

(c) INSS 
A Companhia vem questionando e depositando judicial mente a contribui~ao 
previdenciaria sobre as remunera~5es pagas aos corretores de seguro, 
institufdas pela Lei Complementar nO 84/1996 e alterada pel a Lei nO 
9.876/1999, a alfquota de 20% e adicional de 2,5%, p~r entender que os 
servi~os de corretagem de seguros nao sao prestados as seguradoras, mas ao 
segurado, estando, desta forma, fora do campo de incidencia da contribui~ao 
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prevista no Inciso III, Artigo 22, da Lei nO 8.212/1991. Os valores questionados 
encontram-se com sua exigibilidade suspensa p~r deposito judicial e 
provisionados em sua totalidade. Os advogados que patrocinam as causas 
reputam como provavel a perda da demanda relativa a contribui~ao 
previdenciaria incidente sobre as remunera~5es pagas aos corretores. 

(d) IRPJ 
A partir de 01/01/1997, a despesa de contribui~ao social tornou-se indedutfvel 
na base de calculo do imposto de renda. Em decorrencia da altera~ao 
mencionada, a Companhia obteve liminar com deposito judicial, assegurando a 
dedutibilidade da contribui~ao na apura~ao do imposto de renda. Os advogados 
que patrocinam a causa reputam como provavel a perda da demanda. Os 
valores questionados encontram-se depositados judicial mente e provisionados 
em sua totalidade. 

(e) CSLL 
De janeiro de 1997 a dezembro de 1998, as companhias seguradoras ficaram 
sujeitas a recolher a contribui~ao social a alfquota de 18% sobre 0 lucro 
tributavel, alfquota aplicavel as institui~5es financeiras, of end en do 0 prindpio 
da isonomia. A Companhia obteve liminar para recolher a contribui~ao social a 
alfquota de 8%, depositando judicial mente a diferen~a de alfquota para os 18% 
cobrados. Os advogados que patrocinam a causa reputam como provavel a 
expectativa de perda da demanda. 
Adicionalmente, com a edi~ao da Lei nO 11.727/2008, a Companhia ficou 
sujeita a majora~ao da alfquota da Contribui~ao Social a partir de maio de 
2008, de 9% para 15%. Nesse sentido, a Companhia passou a questionar a 
constitucionalidade dessa majora~ao tendo impetrado Mandado de Seguran~a. 
Os advogados que patrocinam a causa reputam como possfvel a perda da 
demanda. 
As demandas judicia is referentes as a~5es fiscais anteriormente expostas vem 
sendo provisionadas de acordo com a expectativa de perda da Administra~ao. 

21.3. Contingencias 

As principais contingencias da Companhia, em 30/06/2012 e 31/12/2011, sao: 

(a) INSS 
A Companhia questiona e depositou judicial mente a contribui~ao previdenciaria 
sobre as remunera~5es pagas aos prestadores de servi~os medicos, institufda 
pel a Lei Complementar nO 84/1996 e alterada pel a Lei nO 9.876/1999, a alfquota 
de 20% e adicional de 2,5%, por entender que os servi~os medicos nao sao 
prestados as seguradoras, mas ao segurado, estando, desta forma, fora do 
campo de incidencia da contribui~ao prevista no Inciso III, Artigo 22, da Lei nO 
8.212/1991. Em dezembro de 2010, a Companhia obteve decisao favoravel no 
processo da Lei 84/1996 relativos aos prestadores medicos, tendo transitado em 
julgado os acordaos que admitiu 0 nosso pleito. A Companhia encontra-se 
aguardando a autoriza~ao para levantamento do deposito judicial relacionado a 
causa, no montante de R$21.171. A Companhia obteve provimento ao recurso 
especial interposto referente a Lei 9.876/1999, afastando a incidencia da 
contribui~ao previdenciaria sobre os valores repassados aos profissionais da area 
de saude. Os advogados que patrocinam a causa reputam como remota a perda 
da demanda. 

(b) IRPJ/CSLL 
Foram lavrados autos de infra~ao contra Companhia em que se exige os tributos 
nao pagos em fun<;ao da dedu~ao, nas bases de calculo do imposto de renda e 
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da contribui~ao social, da amortiza~ao de agio oriundo de incorporac;ao da sua 
controladora STA Participac;5es S.A., respectivamente, nos anos-calendario 2006 
e 2007. Os valores exigidos atualizados em 30/06/2012 montam R$39.341. A 
Companhia apresentou a tempestiva impugnac;ao aos autos de infra~ao lavrados 
e, com base na opiniao de seus advogados reputam como possfvel a perda da 
demanda. 

22. Patrimonio Jiquido 

22.1. Capital social 

o capital social da Companhia em 30/06/2012 e 31/12/2011 e R$ 1.250.000 dividido 
em 409 a~5es ordinarias nominativas, sem valor nominal e total mente 
integralizadas. 

22.2. Reserva de capital 

Refere-se ao agio apurado na aquisi~ao, em 08/07/2010, de a~5es representativas 
de 49,92% no capital da Brasilsaude Companhia de Seguros "BRASILSAUDE" pel a 
controlada indireta "SAUDE", quando passou a deter a totalidade do capital da 
BRASILSAUDE. A Companhia detem, indiretamente, 59,90% do capital social da 
SAUDE e registrou em seu patrimonio Ifquido, de forma reflexa, a parcela que e 
proporclonal a sua participac;ao, na forma preconizada pelo paragrafo 67 do ICPC 09. 

22.3. Reserva legal 

E constitufda a razao de 5% do lucro Ifquido apurado em cada exercfcio social nos 
termos do artigo 193 da Lei nO 6.404/1976, alterada pel a Lei nO 10.303/2001, ate 0 

limite de 20% do capital social. A constitui~ao da reserva legal pod era ser dispensada 
no exercfcio em que 0 saldo, acrescido do montante de reservas de capital, exceder a 
30% do capital social. 

22.4. Reserva estatutaria 

Constitufda em ate 71,25% do lucro Ifquido apurado em cada exercfcio social, apos 
as destinac;5es para reserva legal e dividendos, nao podendo exceder 0 montante do 
capital social. Uma vez atingido tal limite, a Assembleia Geral, p~r proposta dos 
orgaos de administra~ao, deliberara sobre aplicaC;ao do excesso na integralizac;ao ou 
no aumento do capital social ou na distribuic;ao de dividendos. 

22.S. Ajustes com tftulos e valores mobiliarios 

A rubrica "Ajustes com Tftulos e Val ores Mobiliarios" considera, conforme legislac;ao 
vigente, os efeitos decorrentes dos criterios de registro e avaliac;ao dos tftulos e 
valores mobiliarios classificados na categoria disponfveis para a venda, relativos a 
tftulos proprios e de suas control ad as, Ifquidos dos correspondentes efeitos 
tributarios. 

22.6. PoJitica de distribuic;ao de dividendos 

o estatuto social assegura aos acionistas a distribuic;ao de um dividendo obrigatorio 
equivalente a 25% do lucro Ifquido do exercfcio anual ajustado em conson€mcia com 
a legislac;ao em vigor. 
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23. Detalhamento das contas do resultado 

23.1. Principais ramos de atua!;ao 

30[06[2012 30[06[2011 
Premios 

Sinistralidade Comissionamento 
Premios 

Ganhos Ganhos Sinistralidade Comissionamento 

Autom6veis 1.120.319 68,2% 26,02% 1.058.242 63,6% 24,0% 
Transportes 46.468 58,5% 18,72% 61.026 51,7% 16,6% 
Incendic (a) 26.642 731,5% 15,22% 35.858 478,9% 16,4% 
Riscos Diversos 4.370 65,9% 31,15% 24.583 60,7% 16/5% 
Responsabilidade 
Civil 
Outros 
Total 

29.127 44,8% 8,29% 13.075 N/A 15,4% 
125.070 94.527 

1.351.996 1.287.311 

(b) Em 30/06/2012 a sinistralidade esta impactada principalmente pela registro de urn sinistro 
judicial referente a apolice de segura de riscos operacionais, com repasse de risco ao 
ressegurador de 99,68% (vide nota 23.6), e em 30/06/2011 par urn sinistro ocorrido no valor 
de R$130.000, montante esse 100% ressegurado. Com a altera~ao do plano de contas e 
modele de divulgar;:ao pela circular SUSEP nO 424/2011 e permanencia na circular SUSEP 
n0430/2012, a resseguro passou a ser apresentado em grupo espedfico, desta forma a 
aparente alta na sinistralidade naD tem representatividade no resultado da empresa vista que 
na nota em questao estao sendo considerados apenas os sinistros diretos. 

23.2. Receitas com emissao de apolices 

Conforme mencionado na nota 3.1.1, alem dos custos de angaria~ao adicionados ao 
processo de diferimento, a receita com custo de apolice e seus respectivos custos 
tambem estao sendo diferidos pelo prazo medio de vigencia dos contratos de 
seguros. A realiza~ao das receitas diferidas esta sendo reconhecida na rubrica 
"Receitas com Emissao de Apolices", conforme Circular SUSEP 430/2012 que 
destacou esta opera~ao anteriormente divulgada na rubrica "Outras Receitas e 
Despesas Operacionais". 

23.3. Sinistros ocorridos 

Sinistros 
Recuperar;:ao de sinistros 
Salvados e ressarcimentos 
Variar;:ao de sinistros ocorridos mas nao avisados 
Total 

23.4. Custos de aquisi!;ao 

Comissoes: 
Sabre premios diretos e co-seguros aceitos 
Sobre premios diretos e co-seguros aceitos cancelados e restitufdos 
Sobre premios cedidos 
Variar;:ao de custos de aquisir;:ao diferidos 
Total 

23.5. Outras receitas e despesas operacionais 

Despesas com operar;:5es de seguros 
Servir;:os tecnicos de seguros 
Variar;:ao no valor recuperavel dos premios e tributos a receber 
Constituir;:ao de provisao para ar;:6es judiciais e outras operar;:6es de 
seguros 
Outras despesas e receitas operacionais 
Total 

30[06[2012 
(1.135.390) 

1.971 
77.125 

(19.598) 
(1.075.892) 

30[06[2012 
(305.285) 

20.641 
392 

(45.419) 
(329.671) 

30[06[2012 
(21.267) 

(4.802) 
(417) 

(12.999) 
(3.151) 

(42.636) 

30[06[2011 
(1.079.918) 

34.252 
104.203 

5.056 
(936.407) 

30[06[2011 
(297.110) 

26.416 
755 

(43.401) 
(313.340) 

30[06[2011 
(27.500) 

(3.965) 
(3.288) 

(10.006) 
(2.119) 

(46.878) 
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23.6. Resultado com resseguro 

30[06[2012 30[06[2011 
Receitas com resseguro 
Indeniza<;oes e despesas com sinistros 235.269 180.276 
de resseguros 
Variac;ao da provisao de sinistros 3.961 (3.371) 
ocorridos e nao avisados 
Total 239.230 176.905 
Oespesas com resseguro 
Premios de resseguros (54.625) (60.169) 
Variac;ao das provisoes tecnicas de (25.756) (16.760) 
resseguros 
Salvados e ressarcimentos (2.808) (273) 
Total {83.1892 (77.202) 
Resultado com resseguro 156.041 99.703 

(a) 0 saldo em 30/06/2012 esta impactado principalmente pela reflexo no resultado do registro de um 
sinistro judicial referente a urn segura de Riscos Operacionais, com repasse de risco ao ressegurador 
de 99,68%. 

23.7. Oespesas administrativas 

Pesso.1 proprio (a) (b) 
Servh;o de terceiros 
Localizac;ao e funcionamento 
Publicidade e propaganda 
Recuperac;ao de despesa administrativa 
Outras despesas administrativas 
Total 

30[06[2012 
(61.049) 
(61.201) 
(57.736) 

(3.375) 
2.144 
(481) 

(181.698) 

30[06[2011 
(55.360) 
(53.338) 
(52.105) 

(3.325) 
7.060 
(803) 

(157.871) 

(a) Em 30/06/2012 e 2011, no item Pessoal proprio, estao incluidas as remunerae;5es, os encargos e os 
beneffcios de administradores (vide nota 19.2). 

(b) Em 30/06/2012 e 2011, os benefkios aos funcionarlos estao representados por: 

Vale alimentae;ao, refeie;ao e transporte 
Seguro saude e odontologico 
Treinamento 
Auxllio creche/ baba 
Prevldencia Privada 
Outros 
Total 

23.8. Resultado financeiro por categoria 

Titulos e val ores mobiliitrios 
Valor justo p~r meio do resultado 
Disponlvel para venda 
Mantido ate 0 vencimento 
Operac;oes de seguros - outros 

30[06[2011 
(6.643) 

(995) 
(82) 

(347) 
(657) 
(785) 

(9.509) 

Atualizac;ao monetitria e juros da provisao de sinistros a 
liquidar em disputa judicial, provisao para ac;oes judiciais e 
obrigac;oes fiscais 
Outros 
Total 

30[06[2011 
(6.737) 
(3.125) 

(113) 
(117) 
(386) 
(799) 

(11.277) 

30[06[2012 
86.494 
12.736 
53.933 
19.825 

21.136 

(16.091) 
4.128 

95.667 

30[06[2011 
106.680 

4.854 
75.023 
26.803 

25.008 

(9.534) 
5.640 

127.794 
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23.9. Receitas financeiras 

Valoriza~ao de quotas de fundos de investimentos 
Titulos de renda fixa - privados 
Titulos de renda fixa - publicos 
Titulos de renda variavel 
Operac;oes de seguros 
Juras e variac;ao moneta ria sabre depOSitos judiciais 
Outras 
Total 

23.10. Despesas financeiras 

Operac;;5es de seguros 
Desvalorizac;ao de quotas de fundes de investimentos e de titulos 
publicos e privados 
Atualizac;ao moneta ria e juros da provisao de sinistros a liquidar em 
disputa judicial, provisao para ac;5es judiciais e obrigac;5es fiscais 
Outras 
Total 

30(06(2012 
21.847 
20.335 
56.458 

41.015 
17.594 

6.118 
163.367 

30(06(2012 
(19.879) 

(12.146) 

(33.685) 
(1.990) 

(67.700) 

23.11. Reconcilial'ao de imposto de renda e de contribuil'ao social 

30(06(2011 
14.812 
19.539 
83.540 

757 
31.895 
13.596 

9.010 
173.149 

30(06(2011 
(6.887) 

(11.968) 

(23.130) 
(3.370) 

(45.355) 

o imposto de renda e a contribui~ao social, calculados com base nas alfquotas 
oficiais, estao reconciliados para os valores reconhecidos nas demonstra~5es de 
resultado, conforme demonstrados a seguir: 

Luera antes da provisio para impasto de 
renda/contribuic;Ao social 
Despesas de imposto de renda e contrlbuic;ao social as 
aliquotas - 25% e 15% 
Adic;i5es: 
Prov!sao para perdas de investimentos 
Provisao para ac;oes judiciais e obrigac;oes fiscals 
Reduc;ao ao Valor Recupenlvel 
Despesas nao dedutfveis 
Outras - Adic;6es 

Exclusoes: 
Resultado positlvo com equivalencia patrimonial 
Reversao de provisoes nao dedutiveis 
Partlclpac;ao nos lucros 
Atualizac;ao de dep6sitos judiciais 
Reversao Despesas Nao-Dedutivels 
Oscilac;ao Cambial Invest.Exterior - Receita 
Reversao do Custo de Ap6lice 
Outras - Exclusoes 

Compensac;Ao de prejuizo fiscal e base negativa 
Reduc;ao de Incentivo Fiscal 
Despesas corrente com imposto de renda e 
contribuh;ao social curto prazo 
Impostos Diferidos 
Reversao de creditos tributarios prejuizo fiscal e base 
negativa 
Revers50 da reduc;ao ao valor recuperavel PF/BN 
Constituic;ilio de creditos tributarios sobre Diferenc;as 
Temporarias 
Debito tributario sobre atualizaf;i5es de depositos 
judiciais 
Constituic;ao/Reverdo da provis50 para riscos 
Despesas com imposto de renda e contribuic;io social 
registrado na demonstrac;50 do resultado 

Imposto 
de renda 
106.404 

(26.601) 

(5) 
(6.093) 

(108) 

(1.617) 

20.526 
96 

588 
3.955 

87 
3 

2.190 
54 

154 
(6.771) 

82 
5.212 

(3.955) 

(5.432) 

30{06{2012 
Contribuicio 

social 
106.404 

(15.961) 

(3) 
(3.656) 

(65) 

(997) 

12.316 
57 

353 
2.373 

105 
2 

1.314 
33 

(4.129) 

113 
3.514 

(2.373) 

(2.875) 

Impasto 
de renda 
112.483 

(28.121) 

(1.302) 
(821) 

(12.557) 
(95) 

13.664 
21 

583 
3.200 

711 

(24.717) 

14.675 

(2.044) 

16 
(12.070) 

30{06{2011 
Contribuic;ao 

social 
112.483 

(16.872) 

(851) 
(493) 

(7.510) 
(1) 

8.198 
13 

350 
1.920 

192 
3.416 

(11.638) 

(3.434) 

8.872 

(1.920) 

(21) 
(8.141) 
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24. Beneficio pos-emprego 

A Administra~ao da Companhia identificou os seguintes beneficios pos-emprego: 

(a) Beneficio de aposentadoria suplementar 

Beneficio concedido aos funcionarios ate 2004 e que correspondia a 60% da media 
salarial das ultimas 36 remunera~5es atualizadas, proporcionais ao numero de anos 
trabalhados, limitado a 35 anos, deduzido do beneficio previdenciario oficial. Esse plano 
foi extinto, e substituido no segundo semestre de 2004, por um plano de contribui~ao 
definida, por meio do PGBL, contratado junto a SULASEG. Quando da altera~ao do 
regime do beneficio, 0 passiv~ atuarial foi total mente revertido contra 0 ativo atuarial, 
permanecendo somente 0 credito atuarial, no montante de R$16.302 (R$ 17.020 em 
31/12/2011) relativo as contribui~5es passadas, aportadas pelos funcionarios que nao 
fazem mais parte do atual quadro de pessoal e que sera utilizado para fazer face as 
futuras contribui~5es. Esse montante esta registrado na rubrica "Titulos e Creditos a 
Receber". A despesa com PGBL em 30/06/2012 foi de R$237 (R$143 em 30/06/2011). 

(b) Beneficios de renda vitaHcia 

Beneficio concedido a um grupo exclusivo de ex-empregados aposentados e que 
consiste em uma renda vitalicia sem direito de continua~ao post-mortem para seus 
dependentes; 

(c) Programa de indenizao;:ao para executivos 

Beneficio concedido aos executivos no momento da aposentadoria, que passou pel as 
seguintes altera~5es durante 0 ana de 2003: 

• Apresentou redu~ao no numero de participantes, sendo esse evento refJetido nos 
resultados conforme determina 0 CPC 33; 

• Procedeu a altera~ao no calculo e na elegibilidade da indeniza~ao. A seus executivos a 
Companhia concedeu um plano de contribui~ao definida por meio do PGBL, contratado 
junto a SULASEG. 0 beneficio de indeniza~ao para executivos garante um montante 
calculado individualmente, que considera 0 servi~o passado ate a data de implanta~ao 
do plano atualizado ate a data de aposentadoria, de acordo com 0 retorno dos 
investimentos do Fundo de Investimento Financeiro Especialmente Constituido - Plano 
Gerador de Beneficios Livres. 

24.1. Resultado da avaliao;:ao atuarial 

Em 30/06/2012, 0 passiv~ reconhecido com base na avalia~ao atuarial referente ao 
beneficio de renda vitalicia foi de R$ 3.044 (R$ 2.073 em 31/12/2011), e a despesa 
de 30/06/2012 foi de R$ 1.763 (R$ 1.500 em 31/12/2011). 0 passive atuarial 
referente ao Programa de Indeniza~ao para Executivos em 30/06/2012 foi de R$ 
4.184 (R$ 3.940 em 31/12/2011) e a despesa de 30/06/2012 foi de R$ 243 (R$ 519 
em 31/12/2011). 
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25. Outras informa~6es - seguros 

E polftica das controladas manter cobertura de seguros para os imoveis que a SulAmerica 
utiliza, sejam eles proprios ou alugados, sujeitos a riscos e por montantes considerados 
suficientes para cobrir eventuais sinistros, tendo em vista a natureza de sua atividade. 

Itens 
Imoveis 

vefculos 
Total 

Tipo de Cobertura 
Quaisquer danos materiais aos imoveis, 
instalac;5es e maquinas e equipamentos (a) 
Incendio, roubo e colisao 

Valor da cobertura 
30(06(2012 30(06(2011 

401.492 
59 

401.551 

370.972 
59 

371.031 

(a) A variac;ao refere-se ao aumento da cobertura de perda de aluguel e incendio apos revisao da apollce de 
segura do im6vel do Morumbi. 

As premissas de risco adotadas nao fazem parte do escopo de uma auditoria de 
demonstra\;oes financeiras. Consequentemente, nao foram examinadas por nossos 
auditores independentes. 

26. Concilia~ao entre lucro liquido e caixa liquido gerado nas atividades operacionais 

LUCRO LIQUIDO DO 5EMESTRE 
MAIS 

Depreciac;oes e amortizac;5es 
Pagamento com base em ac;5es (stock options) 

Outros 
MEN05 

Resultado positiv~ de equivalencia patrimonial 
Juras e variac;5es monetarias sabre dep6sitos judiciais e provisoes para 

ac;6es judiciais 
Juras e variac;6es monetckias sabre creditos a compensar 
Reversao da provisao para perda de investimentos 

ATIVIDADES OPERACIONAIS 
Variac;ao das aplicac;5es 
Variac;ao dos creditos e debitos das operac;5es de seguros e resseguros 
Variac;ao de titulos e creditos a receber 
Variac;ao de outros valores e bens 
Variac;ao das despesas antecipadas 
Dividendos/juros sobre capital pr6prio recebidos de controladas e 

cOligadas 
Variac;ao de contas a pagar 
Variac;ao de dep6sitos de terceiros 
Variac;ao de outros debitos e debitos diversos 

CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 

30{06(2012 30(06(2011 

96.052 86.229 

10.685 11.482 
1.412 854 

12 11 

(82.100) (54.655) 

(9.266) (12.473) 
(722) (36) 

(1.517) 

73.769 229.737 
(37.628) 69.132 

57.344 . (57.138) 
(3.479) (23.522) 

(913) (3.123) 

12.690 
(7.503) (12.574) 
(9.333) (1.252) 

4.673 (3.984) 
93.003 239.861 
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