
SulAmeTica 

6220 
, 

SUL AMERICA 

SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. 

CNPJ: 01.704.513/0001-46 

DEMONSTRAC;OES FINANCEIRAS 
INTERM EDIARIAS 

SEMESTRE FINDO EM 

30/06/2012 
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C.N.P.J. NO 01.704.513/0001-46 

RELATORIO DA ADMINISTRA~AO 

Prezados Senhores Acionistas, 

Submetemos a aprecia~ao de V.S.as as demonstra~5es financeiras 
intermediarias da Sui America Companhia Nacional de Seguros ("Companhia"), 
relativas ao primeiro semestre do exerdcio 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 (Rl) - Demonstra~ao Intermediaria, emitido pelo 
Comite de Pronunciamentos Contabeis (CPC). 

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 principal mente no setor industrial. 0 cambio 
valorizado e a concorrencia dos importados explica, em parte, esse 
desaquecimento da atividade industrial. 0 crescimento do consumo brasileiro, 
motor da expansao economica dos ultimos anos, tambem perdeu for~a na 
primeira metade do ano. 0 elevado grau de endividamento das famflias 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 extern as 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 
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mundial, como tambem de uma combina\;ao favon3vel de ausencia de choques 
de oferta, menores pre\;os administrados e 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 econ6mica. A taxa basica SELIC 
foi reduzida sUcessivamente, saindo de 11% no inicio do ana para 8,5% ao 
final de junho, e 0 cicio de corte podera prosseguir no segundo semestre, 
podendo estabilizar em 7,5%. 0 governo federal adotou medidas para 
incentivar 0 cresci mento, recorrendo a isen\;5es fiscais para diversos setores 
industriais (autos principalmente), a expansao do credito, como tambem a 
ampJia\;ao dos gastos pubJicos, em especial em investimentos. Apesar da 
renuncia fiscal e ampJia\;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 emitidos 241,2 219,8 9,7% 
~-~.---~ 

Premios ganhos 258,0 131,4 96,4% 
~. 

Sinistros ocorridos (137,7) (95,9) (43,7%) 
-~~~~~~" ---"-
Rendas de contribui\;5es e premios de VGBL 8,1 12,2 (34,1%) 

.. -~-~"-
Resultado antes dos impostos e participa\;5es 35,9 (36,4) 
---.~------,------~~. 

Lucro (prejuizo) liquido 21,1 (21,7) 
-------

3. Comentario sobre 0 desempenho 
No primeiro semestre de 2012, a receita de premios emitidos atingiu R$241,2 
milh5es, 9,7% acima da receita obtida no mesmo periodo do ano anterior. Os 
sinistros ocorridos somaram R$137,7 milh5es, 43,7% acima dos 6M11. As 
rendas de contribui\;5es e premios de VGBL somaram R$8,1 milh5es com uma 
queda de 34,1% frente aos 6M11. Neste mesmo periodo, 0 lucro liquido 
alcan\;ou R$21,1 milh5es comparado ao prejuizo de R$21,7 milh5es do primeiro 
semestre de 2011. 

4. Perspectivas e pianos da Administra~ao para 0 exercicio seguinte 
A combina\;ao dos estimulos provenientes de juros reduzidos e dos incentiv~s 
fiscais e crediticios adotados podera impulsionar a economia ao longo do 
segundo semestre deste ano. A atividade pod era se acelerar ao longo dos 
proximos meses, podendo mostrar ritmo de expansao. Em que pese a maior 
dinamica da economia no periodo, a fraqueza do primeiro semestre podera 
impedir que a economia brasileira exiba crescimento superior a 2,0% em 
2012. 

5. Declara~ao sobre capital financeiro e inten~ao de manter ate 0 

vencimento os tftulos e valores mobiliarios classificados na categoria 
"mantidos ate 0 vencimento" 
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A companhia classifica os tftulos e valores mobiliarios na categoria "mantidos 
ate vencimento" para os quais passu a inten(;ao e capacidade para manter ate a 
data do respectivo vencimento. 

6. Acordo de Acionistas 
A Sui America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. e parte em acordo de 
acionistas celebrado em 10.05.2002 par seus controladores e a ING Insurance 
International B.V., regulando, entre outros, a polftica de governan(;a 
corporativa da Companhia, as condi(;oes para aliena(;ao de a(;oes de emissao 
da Companhia, a direito de preferencia para a sua aquisi(;ao e a exercfcio do 
direito de voto dos acionistas. 

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2012. 

A ADMINISTRA<;:AO. 
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Resumo do Relat6rio do Comite de Auditoria 
Perfodo Social encerrado em 30 de junho de 2012 

1. 0 Comite de Auditoria da Sui America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. 
("Companhia") no ambito de suas atribui~5es, relativamente ao perfodo social encerrado 
em 30 de junho de 2012, ate a presente data: 

• Reuniu-se com as responsaveis pelas auditorias interna e independente, bem como 
com as representantes da administra~ao da Companhia, para, entre outras 
atribui~5es, verificar a cumprimento das recomenda~5es do Comite de Auditoria 
("Comite") ; 

• 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 a sistema de contrales 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 contrales 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 perfodo social findo em 30 de junho de 2012 , considerando-as 
adequadas quanta a observancia das praticas contabeis adotadas no Brasil e da 
legisla~ao aplicavel e aptas para publica~ao au arquivamento junto a SUSEP. 

2. 0 Comite nao identificou a existencia au eVidencia de erros au fraudes de que trata a 
art. 29 da Resolu~ao CNSP nO 118, de 22 de dezembra de 2004. 

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

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2012. 

Carlos Jose da Silva Azevedo 
Presidente 

Sergio Alfredo Diuana 
Membra 

Jorge Augusto Hirs Saab 
Membra 
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CNPJ: 01.704.513/0001-46 

Conselho de Patrick Antonio Claude de larragoiti lucas 
Administra~ao Arthur John Kaleta 

Marcelo Viveiros de Moura 
Kevin Martins 
Fernando Alves Melra 
Thomaz luiz Cabral de Menezes 
Carlos Infante Santos de Castro 
Christian Frank 
Francisco Werneck de Albuquerque Maranhao 

Diretoria Thomaz Luiz Cabral de Menezes 
Arthur Farme d'Amoed Neto 
Matias Antonio Romano de Avila 
Renato Bueno Terz! 
Andre Luiz Lauzana dos Santos 
Andre Machado Caldeira 
Bruno Peixoto de Alencar Sardinha 
Carlos Alexandre Baldaque Guimaraes 
Carolina de Molla 
Edison Yoshiharu Kinoshita 
Emil Andery 
Fabiane Reschke 
Gilson Bochernitsan 
Jose Fernando Conforto 
Laenio Pereira dos Santos 
Luciano Macedo de lima 
Luis Alberto Aguado Mourao 
Marco Antonio Antunes da Silva 
Marco Antonio Neves 

Atuario Gtciucia Maria Ribeiro de Carvalho 

(ontador Mauro Reis d'Almeida 

Presidente 
Vice-Presidente 
Conselheiro 
Conselheiro 
Conselheiro 
Conselheiro 
Conselheiro 
Conselheiro 
Conselheiro 
Presidente 
Oiretor Vice-Presidente 
Oiretor Vice-Presidente 
Oiretor Vlce-Presidente 
Oiretor 
Oiretor 
Oiretor 
Oiretor 
Diretora 
Oiretor 
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Olretor 
Oketor 
Oiretor 
Oiretor 
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KPMG Auditores Independentes  
Av. Almirante Barroso, 52 - 4º 
20031-000 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil  
Caixa Postal 2888 
20001-970 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil 

Central Tel 55 (21) 3515-9400 
Fax    55 (21) 3515-9000 
Internet   www.kpmg.com.br 

 

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e 
firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e 
afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 
uma entidade suíça. 

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm 
of the KPMG network of independent member firms affiliated with 
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss 
entity. 

 
 
 
 

Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras intermediárias 
 
 
Aos Acionistas e aos Administradores da 
Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A. 
Rio de Janeiro - RJ  
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras intermediárias da Sul América Seguros de Pessoas e 
Previdência S.A. (“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 Seguros de Pessoas e Previdência S.A. 

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 Seguros de Pessoas e Previdência S.A. 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. 
 
Ênfase 
Chamamos a atenção para a nota explicativa n. 3.6 às demonstrações financeiras, que informa 
sobre a suspensão, pela Circular SUSEP n. 446/2012, do requerimento instituído pela Circular 
SUSEP n. 410/2010, para a execução do teste de adequação de passivos para as demonstrações 
financeiras intermediárias de 30 de junho de 2012 segundo regras e procedimentos que 
especifica. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. 
 
 
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 SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. 
BALANC;;:OS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO DE 2012 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 

(Em milhares de rea is) 

ATIVO 
ATIVO CIRCULANTE 

DISPONivEL 
Caixa e Baneos 

EQUIVALENTE DE CAIXA 
APLICAC;;:OES 
CREDITOS DAS OPERAC;;:OES COM SEGUROS E RESSEGUROS 
Premios a Receber 
Operac;6es com Seguradoras 
Operac;5es com Resseguradoras 

CREDITOS DAS OPERAC;;:OES COM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 
Valores a Receber 
Creditos de Resseguros 

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

OUTROS VALORES E BENS 
Bens a Venda 

DESPESAS ANTECIPADAS 
CUSTOS DE AQUISIC;;:AO DIFERIDOS 
Seguros 
Prevldencia 

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

ATIVOS DE RESSEGURO E RETROCESSAO - PROVISOES TECNICAS 
TiTULOS E CREDITOS A RECEBER 
Creditos Tributarios e Previdenciarios 
Depositos Judiciais e Fiscais 
Outros Creditos Operacionais 

OUTROS VALORES E BENS 
DESPESAS ANTECIPADAS 
CUSTOS DE AQUISIC;;:AO DIFERIDOS 
Seguros 
Previdencia 

IMOBILIZADO 
Bens M6veis 
Outras Imobilizac;5es 

INTANGiVEL 
Outros Intangiveis 

TOTAL DO ATIVO 

As notas explicativas sao parte integrante das demonstrac;5es financeiras. 

Notas 30/06/2012 

6 
6 
7 

8 

9.1 

9.2 

10.1 
18.1 

11 

7 

8 
9.2 

10.1 
19 

11 

3.407.739 
8.447 
8.447 

360.697 
2.848.126 

105.875 
62.733 
35.117 

8.025 
2.806 

605 
2.201 

1.505 
3.852 

36.708 
5.760 
6.977 

23.971 
13 
13 

2.099 
37.611 
32.295 

5.316 
1.162.626 
1.157.048 

851.396 
125 
125 

4.195 
262.552 
132.185 
126.534 

3.833 
1.071 
3.152 

34.557 
30.848 

3.709 
2.114 

758 
1.356 

3.464 
3.464 

4.570.365 

31/12/2011 
(Reclassificado) 

3.167.212 
8.217 
8.217 

181.405 
2.800.950 

84.371 
53.675 
28.723 

1.973 
8.203 
8.196 

7 
1.739 
4.144 

41.598 
21.862 

9.875 
9.861 

13 
13 

1.740 
34.832 
29.981 
4.851 

1.126.477 
1.120.445 

825.965 
109 
109 

3.570 
252.476 
133.273 
115.463 

3.740 
1.071 
2.778 

34.476 
30.836 

3.640 
2.061 

599 
1.462 

3.971 
3.971 

4.293.689 
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SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. 
BALAN~OS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO DE 2012 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 

(Em milhares de reais) 

PASSIVO 
PASSIVO CIRCULANTE 

CONTAS A PAGAR 
Obriga,oes a Pagar 
Impastos e Eneargos Sociais a Reeolher 
Eneargos Trabalhistas 

Notas 

Impastos e Contribui,oes 12 
Outras Contas a Pagar 13 

DEBITOS DE OPERA~OES COM SEGUROS E RESSEGUROS 
Premios a Restituir 
Opera,oes com Seguradoras 
Opera,oes com Resseguradoras 9.1 
Corretores de Seguros e Resseguros 14 
Outros Debitos Operacionais 

DEBITOS DE OPERA~OES COM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 
Debitos de Resseguros 
Outros Debitos Operaeionais 

DEPOSITOS DE TERCEIROS 15 
PROVISOES TECNICAS - SEGUROS 
DANOS 16.1 
PESSOAS 16.1 
VIDA COM COBERTURA POR SOBREVIVENCIA 16.1 

PROVISOES TECNICAS - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 16.3 
Planas Nao Bloqueados 

OUTROS DEBITOS 
Provisoes Judieiais 19 

DEBITOS DIVERSOS 
PASSIVO NAO CIRCULANTE 

CONTAS A PAGAR 
Obriga,oes a Pagar 19 
Tributos Diferidos 10.2 
Outras Contas a Pagar 13 

DEBITOS DE OPERA~OES COM SEGUROS E RESSEGUROS 
Corretores de Seguros e Resseguros 14 

PROVISOES TECNICAS - SEGUROS 
PESSOAS 16.1 
VIDA COM COBERTURA DE SOBREVIVENCIA 16.1 

PROVISOES TECNICAS - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 16.3 
Planas Nao Bloqueados 

OUTROS DEBITOS 
Provisoes JUdieiais 19 

DEBITOS DIVERSOS 
PATRIMONIO LiQUIDO 

Capital Social 20.1 
Reservas de Lueras 
Ajuste de Avalia,ao Patrimonial 
Lueras Aeumulados 

TOTAL DO PASSIVO 

As notas explieativas sao parte integrante das demonstra,oes finaneeiras. 

30/06/2012 31/12/2011 

1.133.583 1.023.695 
34.930 23.146 

3.397 6.978 
3.689 4.002 
2.151 1.615 

13.577 1.306 
12.116 9.245 

63.446 42.363 
619 141 

13.717 7.360 
10.230 5.270 
18.150 12.670 
20.730 16.922 
1.549 2.623 

407 220 
1.142 2.403 

16.570 11.266 
415.853 382.283 

2.411 2.575 
208.792 190.354 
204.650 189.354 
590.206 554.167 
590.206 554.167 
10.960 7.778 
10.960 7.778 

69 69 
3.094.580 2.951.266 

42.858 38.710 
26.390 23.302 
12.942 11.906 

3.526 3.502 
15 14 
15 14 

860.831 836.034 
221.147 241.773 
639.684 594.261 

2.111.309 2.000.619 
2.111.309 2.000.619 

79.557 75.846 
79.557 75.846 

10 43 
342.202 318.728 
227.551 227.551 

90.558 90.558 
2.951 619 

21.142 
4.570.365 4.293.689 
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SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. 
DEMONSTRA<;OES DE RESULTADOS PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2012 E 2011 

(Em milhares de reais, exceto onde mencionado) 

PREMIOS EMITIDOS 
CONTRIBUI<;OES PARA COBERTURA DE RISCOS 
VARIA<;AO DAS PROVISOES TECNICAS DE PREMIOS 
(=) PREMIOS GANHOS 
SINISTROS OCORRIDOS 
CUSTOS DE AQUISI<;AO 
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS 
RESULTADO COM OPERA<;OES DE RESSEGURO 

Receita (Om Resseguro 
Despesa com Resseguro 

RENDAS DE CONTRIBUI<;OES E PREMIOS 
(-) CONSTITUI<;AO DA PROVISAO DE BENEFicIOS A CONCEDER 
(=) RECEITAS DE CONTRIBUI<;OES E PREMIOS DE VGBL 
RENDAS COM TAXAS DE GESTAO E OUTRAS TAXAS 
VARIA<;AO DE OUTRAS PROVISOES TECNICAS 
CUSTOS DE AQUISI<;AO 
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
DESPESAS COM TRIBUTOS 
RESULTADO FINANCEIRO 
RESULTADO PATRIMONIAL 
(=) RESULTADO OPERACIONAL 
GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS NAO CORRENTES 
(=) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPA<;OES 

Imposto de Renda 
Contribui,ao Social 
Participa,oes sobre 0 Lucro 

LUCRO LiQUIDO / (PREJuizO) DO SEMESTRE 
QUANTI DADE DE A<;OES 
LUCRO LiQUIDO / (PREJUIZO) POR LOTE DE MIL A<;OES - R$ 

As notas explicativas sao parte integrante das demonstra,oes financeiras. 

Notas 

21.1 
21.2 
21.3 
21.4 
21.5 

21.6 

21.7 

22 
22 

30/06/2012 
241.221 

7.786 
9.032 

258.039 
(137.738) 

(66.146) 
(24.316) 

(6.423) 
372 

(6.795) 
197.210 

(189.147) 
8.063 

15.818 
(8.789) 
(8.446) 

(365) 
(31.746) 

(7.333) 
45.246 

35.864 
33 

35.897 
(8.948) 
(5.393) 

(414) 
21.142 

29.630.262 
713,53 

30/06/2011 
219.813 

7.845 
(96.284) 
131.374 
(95.853) 
(52.611) 
(24.115) 

(5.360) 
2.860 

(8.220) 
216.720 

(204.492) 
12.228 
14.087 

(12.969) 
(7.193) 

(164) 
(30.097) 

(4.630) 
38.645 

218 
(36.440) 

(36.440) 
10.305 

5.568 
(1.156) 

(21.723) 
29.630.262 

(733,14) 
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SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. 
DEMONSTRA~6ES DE RESULTADOS ABRANGENTES 

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

30/06/2012 
LUCRO LIQUIDO / (PRElUIZO) DO SEMESTRE 21.142 
OUTROS COMPONENTES DO RESULTADO ABRANGENTE 2.332 
Ganhos (Perdas) Nao Realizados com Ativos Financeiros Disponiveis para Venda 3.873 
Imposto de Renda e Contribui~ao Social relacionados aos componentes dos outros resultados abrangentes (1.541) 
RESULTADO ABRANGENTE DO SEMESTRE 23.474 

As notas explicativas sao parte integrante das demonstra~5es financeiras 

30/06/2011 
(21.723) 

(546) 
(910) 
364 

(22.269) 
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SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. 
DEMONSTRAI;OES DAS MUTAI;OES DO PATRIMONIO LIQUIDO PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2012 E 2011 

(Em milhares de reais) 

Aumento de Total das 
Capital em Reserva Reserva Reservas de 

Deseri«;ao Capital Social Aprovalirao Legal Estatutaria Lueros 

SALDOS EM 01/01/2011 162.551 6.730 95.902 102.632 
Aumento de capital conforme AGE de 30.05.2011, aprovado pela 
Portaria SUSEP/CGRAT nO 1.250 de 22.07.2011 65.000 
TITULOS E VALORES MOBIUARIOS 
RESULTADO LIQUIDO DO SEMESTRE 
CompenSal,;aO Prejuizos Acumulados (300) (300) 
SALDOS EM 30/06/2011 162.551 65.000 6.730 95.602 102.332 

SALDOS EM 01/01/2012 227.551 6.730 83.828 90.558 
TITULOS E VALORES MOBIUARIOS 
RESULTADO LIQUIDO DO SEMESTRE 
SALDOS EM 30/06/2012 227.551 6.730 83.828 90.558 

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

Ajustes eom 
Ti'tulos e Valores 

Mobiliarios 

60 

(546) 

(486) 

619 
2.332 

2.951 

Lueros I Total do 
(Prejuizos) Patrimonio 

Aeumulados Liquido 

265.243 

65.000 
(546) 

(21.723) (21.723) 
(300) 

(21.723) 307.674 

318.728 
2.332 

21.142 21.142 
21.142 342.202 
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SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. 
DEMONSTRAf;OES DOS FLUXOS DE CAlXA 

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS 
Receblmentos de premios de seguro, contribuic;oes de prevldencla, taxas de gestao e outras 
Recuperac;5es de sinlstros e comlssoes 
Outros recebimentos operacionals (ressarcimentos e outros) 
Pagamentos de slnistros, beneffcios, resgates e comiss5es 
Repasses de premios por cessao de riscos 
Pagamentos de despesas com operaC;oes de seguros e resseguros 
Pagamentos de despesas e obrigac;oes 
Pagamento de Indenlzac;5es e despesas em processos judlclals 
Outros pagamentos operacionals 
Recebimentos de juros e dividendos 
ConstitulC;ao de dep6sitos judlclals 
Resgates de dep6sitos judiciais 
Pagamentos de participac;6es nos resultados 
Caixa Gerado peJas Operat;6es 
Impostos e contribuic;5es pagos 
Juros pagos 
Investimentos financelros: 

Compra de ativos financeiros 
Venda e resgate de atlvos financeiros 
Rendimento de ativos financeiros 

CAIXA LiQUIDO GERADO (CONSUMIDO) NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 
Pagamento pela compra de ativo permanente: 

Imobilizado 
Recebimento pela venda de ativo permanente: 

ImobiJizado 
CAIXA LiQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 
Aumento de capital 
DlstribuiC;ao de dividendos e juros sobre 0 capital proprio 
Outros 
CAIXA LiQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 

AUMENTO (REDUf;AO) LiQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CA·IXA NO INicIO DO SEMESTRE 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO SEMESTRE 

AUMENTO (DIMINUIf;AO) NAS APLICAf;OES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES 

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

30/06/2012 

527.177 
1.187 

27.290 
(380.870) 

(28,496) 
(4.280) 

(32.230) 
(14.233) 
(20.894) 

(21.007) 
843 

54.487 
(5.084) 
(1.083) 

(1.004.360) 
1.018.737 

117.185 
179.882 

(426) 

66 
(360) 

179.522 

189.622 
369.144 

36.598 

30/06/2011 

495.447 
5.760 

18.523 
(299.362) 

(645) 
(11.068) 
(27.687) 
(23.325) 
(15.550) 

1.861 
(6.817) 

858 
(1.220) 

136.775 
(5.272) 

(567) 

(1.902,426) 
1.553.571 

140.851 
(77.068) 

(119) 

(119) 

65.000 
(5.713) 

(170) 
59.117 

(18.070) 

287.264 
269.194 

(483.824) 
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SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. 
NOTAS EXPLICATIVAS As DEMONSTRA~6ES 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 rea is, exceto onde mencionado) 

1. Contexto operacional 

A SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A., denominada 
"Companhia", e uma sociedade anonima de capital fechado, domiciliada no Brasil, com 
sede na capital do Estado do Rio de Janeiro, autorizada a operar em todo 0 territorio 
nacional pel a Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP) com seguros de pessoas e 
previdencia privada aberta e que tem como principais acionistas, a Sui America 
Companhia de Seguro Saude, denominada "CIA. SAUDE", que detem a participa<;;ao de 
80,62%, e a Sui America Seguro Saude S.A., denominada "SAUDE", com 19,38% de 
participa<;;ao. A Companhia faz parte do conjunto de empresas liderado pel a Sui America 
S.A., denominada "SASA", que detem 0 seu controle indireto total. 

Nestas demonstra<;;oes financeiras intermediarias, denominamos de "SuIAmerica" 0 

conjunto de empresas controlado pel a SASA, 0 qual a Companhia faz parte. 

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

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

As demonstra<;;oes financeiras intermediarias individuais foram elaboradas de 
acordo com as normas emitidas pelo Consel ho Nacional de Seguros Privados 
(CNSP) e pel a SUSEP, vigentes na data de publica<;;ao dessas demonstra<;;oes 
financeiras intermediarias. 

As demonstra<;;oes financeiras intermediarias comparativas de 31/12/2011 foram 
reclassificadas para atender a Circular SUSEP nO 430/2012. A unica altera<;;ao 
ocorreu nas contas patrimoniais e refere-se a reclassifica<;;ao da subconta "Outros 
Creditos Operacionais" para 0 nfvel de conta, removendo-a do grupo de contas 
"Credito das Opera<;;oes com Seguros e Resseguros". 0 valor em 31/12/2011 e de 
R$1. 739. A Circular SUSEP NO 430/2012 nao produziu efeitos no resultado. 

A Administra<;;ao da Companhia julgou que 0 impacto dessas reclassifica<;;oes nas 
demonstra<;;oes financeiras em 01/01/2011 nao e relevante, pois nao afetam 0 

capital circulante liquido e 0 patrimonio liquido e, portanto, nao sao significativos 
para 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<;;5es do patrimonio Ifquido, 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<;;5es 
financeiras intermediarias em reuniao realizada em 23/08/2012. 
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2.2. Base de mensura"ao 

As demonstra~oes financeiras intermediarias foram preparadas com base no custo 
hist6rico com exce~ao dos seguintes itens reconhecidos nos balan~os patrimoniais 
pelo valor justo: 

• 0 caixa e equivalente de caixa (vide nota 6); 
• Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do 

resultado; 
• Os ativos financeiros disponfveis para venda (vide nota 7); 
• Os beneffcios p6s-emprego (vide nota 23). 

2.3. Moeda funcional e de apresenta"ao 

Nas demonstra~5es financeiras intermediarias, os itens foram mensurados 
utilizando a moeda do ambiente economico prima rio no qual a Companhia atua. 
As demonstra~oes financeiras intermediarias estao apresentadas em mil hares de 
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~5es 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 ap6licesjfaturas. Os premios de seguros relativos a riscos 
vigentes, cujas ap6licesjfaturas ainda nao foram emitidas, sao 
calculados atuarialmente; 

• As contribui~oes para pianos de previdencia e os premios de seguros de 
vida com cobertura de sobrevivencia (VGBL) sao reconhecidos como 
Rendas de Contribui~oes e Premios quando ocorre seu efetivo 
recebimento. Os direitos dos participantes sao refletidos mediante a 
constitui~ao de provisoes tecnicas em contra partida ao resultado do 
exercfcio; 

• Os agenciamentos e demais custos diferidos (INSS sobre comissao de 
corretagem, inspe~ao de risco, bonus de produ~ao, custos terceiros e 
despesa de pessoal) referentes aos produtos de seguros de previdencia 
sao diferidos e amortizados pelo prazo medio da permanencia dos 
segurados em carteira, considerando-se a expectativa de cancelamento 
ou nao renova~ao das ap6lices. Para os demais seguros de pessoas, 0 

diferimento do agenciamento e comissao, bem como os demais custos 
diferidos, e efetuado com base no prazo de vigencia dos contratos de 
seguros. 

Os custos de aqUlsl~ao mencionados sao inicialmente diferidos na 
rubrica "Custos de Aquisi~ao Diferidos" no ativo circulante e nao 
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circulante e amortizados no resultado do perfodo na rubrica "Custos de 
Aquisi~ao"; 

• Os sinistros sao refletidos nos resultados com base na metodologia 
conhecida como IBNP (incurred but not paid) que busca refletir a 
sinistralidade final estimada para os contratos com cobertura de risco 
em vigencia. Os beneffcios proporcionados pelos pianos de previdencia 
de beneficio definido sao reconhecidos, em bases estimadas em 
metodos e calculos atuariais, ao longo da vigencia das opera~5es. Os 
sinistros incluem as indeniza~5es 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), quanta outras despesas relacionadas aos 
sinistros, mas nao diretamente alocaveis (Unallocated Loss Adjustment 
Expenses - ULAE). 

3.1.2. Balan!;o patrimonial 

• Os direitos realizaveis e as obriga~5es eXlglvels apes 12 meses sao 
classificados no ativo e passiv~ nao circulante, respectivamente; 

• Os ativos e passivos sujeitos a atualiza~ao monetaria sao atualizados 
com base nos fndices definidos legalmente ou em contrato; 

• 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: 

Ca) Titulos e valores mobiliarios mensurados ao valor justo por 
meio do resultado 

Os tftulos e valores mobiliarios adquiridos com 0 propesito de serem 
ativa e frequentemente negociados sao contabilizados pelo valor justo 
e classificados no ativo circulante. Os rendimentos, as valoriza~5es e 
desvaloriza~5es sobre esses tftulos e valores mobiliarios sao 
reconhecidos no resultado. 

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

Cb) Titulos e valores mobiliarios disponiveis para a venda 

Os tftulos e val ores mobiliarios que nao se enquadram nas categorias 
"mensurados ao valor justo por meio do resultado", "emprestimos e 
recebfveis" ou "mantidos ate 0 vencimento" sao contabilizados pelo 
valor de custo, acrescido dos rendimentos auferidos no perfodo, que 
sao reconhecidos no resultado e ajustados aos correspondentes val ores 
justos. As valoriza~5es e desvaloriza~5es nao realizadas 
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financeiramente sao reconhecidas em conta espedfica no patrimonio 
Ifquido, IIquidas dos correspondentes efeitos tributarios e, quando 
realizadas, sao apropriadas ao resultado, em contrapartida da conta 
espedfica do patrimonio IIquido. 

(c) Titulos e valores mobiliarios mantidos ate 0 vencimento 

as tftulos e val ores 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 perfodo, que sao reconhecidos no resultado. 

(d) Emprestimos e recebiveis 

as Emprestimos e recebfveis sao ativos financeiros representados por 
premios a receber e demais contas a receber, que sao mensurados 
inicialmente pelo valor justo acrescido dos custos das transa~5es. Ap6s 
o reconhecimento inicial, esses ativos financeiros sao mensurados pelo 
custo amortizado, ajustados, quando aplicavel, por redu~5es ao valor 
recuperavel. 

3.2.2. Instrumentos financeiros derivativos 

Sao c1assificados no ativo ou passiv~ circulante como tftulos e valores 
mobiliarios mensurados ao valor justo por meio do resultado, sendo 
compostos por op~5es e contratos futuros sendo mantidos nos fundos de 
investimentos exclusivos, utilizados para administrar a exposi~ao em 
rela~ao 11 flutua~ao das taxas de juros. Sao contabilizados pelo valor justo, 
com as valoriza~5es ou desvaloriza~5es efetivas reconhecidas diretamente 
no resultado (vide nota 5.1). 

3.3. Redu"ao ao valor recuperavel (impairment) 

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 recupen3vel se uma evidencia objetiva indica que 
um evento de perda ocorreu ap6s 0 reconhecimento inicial do ativo, e que aquele 
evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados 
que pod em 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 hist6ricas 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~5es economicas e 
de credito atuais sao tais que as perdas reais provavelmente serao maiores ou 
menores que as sugeridas pel as tendencias hist6ricas. 

A redu~ao ao valor recuperavel de creditos tributarios de imposto de renda e de 
contribui~ao social foi 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 10 anos. 
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3.4. Imposto de renda e contribuio;ao social corrente e diferido 

As provisoes para imposto de renda e para contribui~ao social corrente e diferidos 
sao constitufdas pel as allquotas vigentes na database das demonstra~oes 
financeiras intermediarias. 

3.5. Passivos circulantes e nao circulantes de operao;oes de seguros, 
resseguros e previdencia 

as passivos sao demonstrados pelos valores conhecidos ou estimados, acrescidos, 
quando aplicavel, dos respectivos encargos e varia~oes monetarias ou cambiais 
incorridos ate a database das demonstra~oes financeiras intermediarias. 

3.5.1. Provisoes tecnicas de contratos de seguros, resseguros e 
previdencia 

As provisoes tecnicas sao constitufdas de acordo com a regulamenta~ao 
estabelecida pel a SUSEP, conforme a seguir: 

(a) Provisoes para premios nao ganhos (PPNG) 

A PPNG e constitufda pelo metodo 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. 

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

A PPNG-RVNE e constitufda para apurar a parcela de premios ainda 
nao ganhos relativos as ap61ices ainda nao emitidas, cujos riscos ja 
estao vigentes. E calculada a partir da multiplica~ao do premio 
mensal emitido pelo fator esperado de atraso. a fator esperado de 
atraso e calculado com base na media ponderada hist6rica entre 0 

premio emitido em atraso e 0 premio emitido em cada database. 

(c) Provisao de riscos nao expirados (PRNE) 

A PRNE e constitufda pelo metodo pro rata die, tendo como base 0 

premio de seguro ou a contribui~ao de previdencia IIquida de 
carregamento, divididos pelo numero de dias de cobertura total, 
multiplicado pelo numero de dias da cobertura do risco a decorrer, 
para os contratos de seguros de vida individual e previdencia 
complementar. 

(d) Provisao de riscos nao expirados para riscos vi gentes mas 
nao recebidos (PRNE-RVNR) 

A PRNE-RVNR e constitufda para apurar a parcela de premios e de 
contribui~oes ainda nao ganhos relativos as ap6lices, contratos e 
certificados ainda nao emitidos cujos riscos ja estao vi gentes. E 
caiculada a partir da multiplica~ao do premio e da contribui~ao pelo 
fator esperado de atraso. a fator esperado de atraso e calculado 
com base na media ponderada hist6rica de atrasos de emissao de 
acordo com a avalia~ao atuarial efetuada na data das 
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demonstra~oes financeiras para os contratos de seguros de vida 
individual e de previdencia complementar. 

(e) Provisao complementar de premios (PCP) 

A PCP foi instituida pelo CNSP por meio da Resolu~ao nO 162/2006, 
alterada pelas Resolu~oes nO 181/2007, 195/2008 e 204/2009, para 
os contratos de seguros e beneficios de risco de previdencia 
complementar. Para os contratos de seguro de pessoas, esta 
provisao e igual ao maximo entre 0 (zero) e a diferen~a entre a 
media dos valores de provisao de premios nao ganhos apurados 
diariamente no mes de sua constitui~ao e a provisao de premios nao 
ganhos constituida no final do respectiv~ mes. Para os contratos de 
seguros de vida individual e de beneficios de risco de previdencia 
complementar, esta provisao e igual ao maximo entre 0 (zero) e a 
diferen~a entre a media dos valores de provisao de riscos nao 
expirados apurados diariamente no mes de sua constitui~ao e a 
provisao de riscos nao expirados constituida no final do respectivo 
mes. 

(f) Provisao de sinistro a liquidar (PSL) 

A PSL e constituida para a cobertura dos valores a pagar por 
sinistros ja avisados ate a database das demonstra~oes financeiras, 
compreendendo 0 valor dos sinistros avisados, adicionada a ALAE. 
Apes 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 contratos de segura 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 estatistico-atuariais, que 
consideram 0 desenvolvimento histerico dos sinistros pagos, 
adicionado da ALAE, para estabelecer uma proje~ao futura por 
periodo de ocorrencia. Para os seguros de pessoas, 0 

desenvolvimento histerico observado e de 140 meses. 0 IBNR e 
calculado conforme descrito na nota 3.5.1 item (i). 

Adicionalmente a PSL, a Companhia passou a provisionar 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. A ULAE para os ramos 
de pessoas e apurada a partir do custo unitario, com base no 
histerico de despesas, aplicada a quantidade de sinistros pendentes 
na PSL. 

(g) Provisao de sinistros a liquidar e beneficios a regularizar em 
disputa judicial 

As provisoes de sinistros a liquidar e beneficios a regularizar em 
disputa judicial sao reavaliadas periodicamente e contabilizadas com 
base na opiniao do Departamento Juridico interno, dos consultores 
legais independentes e da Administra~ao sobre 0 provavel resultado 
dos processos judiciais, e ainda, com base em fatores especificos 
obtidos a partir da analise do histerico de pagamentos efetuados no 
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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 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 sao atualizadas mensalmente pelo fndice Nacional de 
Pre~os ao Consumidor Amplo (IPCA) 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 passiv~ circulante e no passiv~ nao circulante. Os 
correspondentes dep6sitos judiciais, quando existentes, estao 
contabilizados na rubrica "Depositos Judiciais e Fiscais" no ativo nao 
circulante, e sao atualizados monetariamente pela Taxa Referencial 
(TR) e juros de 6% ao ano, conforme legisla~ao vigente. 

(h) Provisao de beneficios a regularizar (PBAR) 

A PBAR relativa aos contratos de previdencia complementar e de 
seguros de vida individual corresponde ao total dos beneficios de 
peculios e rendas vencidos e nao pagos aos participantes e 
beneficiarios calculados com base nos avisos recebidos em 
decorrencia de eventos ja ocorridos, incluindo atualiza~ao 
monetaria. Para os contratos de seguros de vida individual com 
regime de reparti~ao simples, a PBAR e ajustada com base em 
calculos estatistico-atuariais. Tais calculos se baseiam na estimativa 
final de IBNP, calculada com base em metodos estatisticos 
conhecidos como triangulos de run-off mensais, que consideram 0 

desenvolvimento hist6rico dos pagamentos de sinistros para 
estabelecer uma proje~ao futura por periodo de ocorrencia de 
sinistros. 0 desenvolvimento historico observado e de 140 meses. 
Tomando-se a estimativa final de sinistros ja ocorridos e ainda nao 
pagos e subtraindo-se a estimativa final de sinistros ocorridos mas 
nao avisados, obtem-se 0 valor estatistico de ajuste, que se refere 
ao desenvolvimento futuro dos sinistros ja ocorridos, e que e 
proporcionalmente registrado parte como ajuste da PBAR e parte 
como ajuste de IBNR. 

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

Para 0 ramo de seguro de pessoas, exceto para os contratos de 
seguros de vida individual por regime de capitaliza~ao e beneficios 
de risco de previdencia complementar, a IBNR e constituida para a 
cobertura dos sinistros ocorridos e ainda nao avisados ate a 
database das demonstra~oes financeiras e e constituida com base 
na estimativa final de sinistros ja ocorridos e ainda nao avisados, 
adicionada das ALAE. A IBNR e calculada com base em metodos 
estatisticos-atuariais, conhecidos como triangulos de run-off, que 
consideram 0 desenvolvimento mensa I hist6rico dos avisos de 
sinistros para estabelecer uma proje~ao futura por periodo de 
ocorrencia. Para 0 ramo de pessoas, 0 desenvolvimento e apurado 
por montante de sinistros, e e observado um historico de 140 
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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. Tal ajuste e calculado conforme descrito na nota 3.5.1 (f). 
Para os contratos de seguros de vida individual por regime de 
capitaliza~ao e para os contratos de beneficios de risco de 
previdencia complementar, como nao se tem experiencia interna 
hist6rica representativa, a provisao de sinistros ocorridos mas nao 
avisados e calculada a partir da aplica~ao de percentuais 
estabelecidos pel a Circular SUSEP nO 288/2005 no somat6rio das 
contribui~5es ou premios e no somat6rio dos beneficios pagos ou 
sinistros pagos nos ultimos 12 meses. 

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. 

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

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

A IBNR relacionada a sinistros judiciais e constitufda com base em 
metodos 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 cita~ao e entre a data de 
ocorrencia do sinistro e a data da cita~ao; 

(ii) Percentuais de hist6ricos de solicita~5es de indeniza~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 justi~a, nesses mesmos perfodos, resultando na 
quantidade estimada de desembolsos futuros na esfera judicial; 

(iii) Valor medio dos sinistros judiciais registrados na PSL e 
Beneficios a Regularizar em disputa judicial, resultando no valor 
medio das causas. 

(k) Provisao matematica de beneficios a conceder (PMBAC) 

A PMBAC e relativa aos contratos de previdencia complementar e de 
seguros de vida individual no regime de capitaliza~ao e abrange os 
compromissos assumidos com os participantes/segurados enquanto 
nao ocorrido 0 evento gerador do beneficio. A PMBAC e calculada 
com base nas movimenta~5es financeiras de cada participante. A 
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aloca~ao contabil no passiv~ circulante e nao circulante tem como 
base 0 fiuxo de caixa projetado de beneficios a pagar para os 
proximos exerc[cios, que considera premissas atuariais, tais como 
tabua de mortalidade, taxas de cancelamento e idade de entrada 
em aposentadoria. 

(I) Provisao matematica de beneficios concedidos (PMBC) 

A PMBC e relativa aos contratos de previdencia complementar e de 
seguros de vida individual no regime de capitaliza~ao e corresponde 
ao valor dos beneficios cujo evento gerador tenha ocorrido e tenha 
sido avisado. A PMBC relativa aos contratos de previdencia 
complementar e de seguros de vida individual no regime de 
capitaliza~ao e calculada com base na expectativa de beneficios 
futuros, descontada para a database das demonstra~oes financeiras 
intermediarias, dos participantes que ja estao em fase de 
recebimento do beneficio, estimada a partir das garantias 
contratadas de tabua de mortalidade e de juros. 

(m) Provisao de excedentes financeiros (PEF) 

A PEF e constituida para os contratos de previdencia complementar 
que concedem aos participantes garantia minima de rentabilidade e 
credito de parcela dos rendimentos que excedem os juros e/ou a 
atualiza~ao moneta ria garantidos nos pianos, conforme estabelecido 
em cada contrato. 

(n) Provisao de oscila!;ao de riscos (POR) 

A POR tem como objetivo reduzir 0 risco de eventuais oscila~oes no 
volume dos sinistros dos contratos de previdencia complementar. A 
POR e calculada de forma estocastica, com base na experiencia 
historica das oscila~oes de sinistralidade, projetando-se os 30.000 
possiveis cenarios de sinistralidade e observando-se a possivel 
necessidade de provisao adicional para cada um dos cenarios. A 
POR corresponde a soma de tais provisoes adicionais necessarias 
para os 29.700 cemlrios mais provaveis, garantindo assim provisao 
suficiente para reduzir a probabilidade de ruina da carteira a 1 %. 

(0) Provisao para despesas administrativas (PDA) 

A PDA e constituida para cobrir despesas decorrentes de pagamento 
de beneficios futuros em fun~ao de eventos ocorridos e a ocorrer 
para os contratos de previdencia complementar. A PDA e calculada 
com base nas despesas administrativas estimadas para os 
pagamentos de futuros beneficios descontadas para a database das 
demonstra~oes financeiras. Para isso, projeta-se 0 fluxo de 
pagamentos esperados, incluindo premissas de persistencia media 
dos participantes na carteira, utiliza~ao da tabua de sobrevivencia 
BR-EMS e de entrada em fase de concessao de beneficios. 

(p) Provisao de oscila!;ao financeira (POF) 

A POF e constituida para as opera~oes de previdencia complementar 
conhecidas como Pianos Tradicionais. A POF e contabilizada, quando 
necessaria, na rubrica "Provisoes Tecnicas - Seguros", no passiv~ 
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nao circulante, e e calculada com 0 objetivo de dar cobertura a 
eventuais desvios futuros entre 0 indice de infla~ao estabelecido no 
contrato e a varia~ao anual dos beneficios de aposentadoria pagos 
pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), conforme 
condi~oes especificas de contrato coletivo mantido pela Companhia. 
A metodologia considera a taxa de juros de acordo com a garantia 
minima definida e cenarios estocasticos de indices de infla~ao, dos 
quais 100 possiveis cenarios econ6micos sao projetados. A POF e 
equivalente ao somat6rio de tais reservas adicionais para os 50 
casos mais provaveis, garantindo assim uma reserva suficiente na 
melhor estimativa. No estudo, a POF s6 apresentou valor a partir do 
870 percentil, garantindo a seguran~a da reserva. 

(q) Provisao de insuficiencia de premios (PIP) 

A provisao visa cobrir possiveis insuficiencias dos premios dos 
contratos em vigor ao arcar com os compromissos futuros 
assumidos nestes contratos. Para os contratos de seguros de 
pessoas foi realizada uma analise atraves da proje~ao de um fluxo 
de caixa futuro considerando os contratos vigentes na data de 
balan~o e premissas atuariais correntes. 0 resultado mensa I do 
f1uxo de caixa foi trazido a valor presente pela taxa livre de risco. 
Quando aplicavel, as deficiencias encontradas sao contabilizadas. Os 
contratos foram agrupados segundo a natureza dos riscos cobertos 
conforme classifica~ao definida pel a SUSEP. 

(r) Provisao de insuficiencia de contribuic;oes (PIC) 

A PIC visa cobrir possiveis deficiencias das provisoes matematicas 
de beneficios a conceder, de beneficios concedidos e da provisao de 
riscos nao expirados em rela~ao a estimativa atualizada dos valores 
a pagar, considerando os compromissos contratuais assumidos. Tais 
deficiencias sao apuradas atraves de calculos que levam em 
considera~ao a proje~ao dos f1uxos de recebimento de contribui~oes 
e de pagamento de beneficios e despesas associadas. Para a 
elabora~ao das proje~oes, sao considerados pressupostos e 
premissas, sen do as mais importantes, a mortalidade dos 
participantes, apurada com base na tabua de mortalidade BR-EMS 
Male, a persistencia esperada dos participantes na carteira e a idade 
de entrada em aposentadoria. A PIC e constituida quando 0 saldo 
das provisoes se mostra insuficiente para fazer frente ao valor do 
f1uxo projetado esperado de entradas e saidas de recursos 
financeiros descontados a valor presente para a database do 
calculo. 

3.6. Teste de adequac;ao de passiv~s (liability adequacy test - LAT) 

o CPC 11 requer que a Companhia emitente de contratos classificados como 
contratos de seguro analisem a adequa~ao dos passivos registrados em cada data 
de divulga~ao das demonstra~oes financeiras intermediarias 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. 

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 
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Circular SUSEP nO 410/2010, que dispoe sobre 0 LAT. Adicionalmente, em 
02/08/2012, a SUSEP por meio da Porta ria 4749, constituiu um Grupo de 
Trabalho com a finalidade de revisar os normativos que regulamentam 0 LAT para 
fins de elabora~ao das demonstra~oes financeiras, ficando estabelecido 0 prazo de 
90 dias para a conclusao dos trabalhos. 

3.7. Provisoes para ar;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 meso As provisoes para as a~oes judiciais de natureza 
trabalhista sao atualizadas mensalmente pel a TR e por juros de 0,78% ao meso 
Tanto as provisoes para as contestar;oes de natureza dvel nao relacionadas as 
indenizar;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 Administrar;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 considerar;ao a natureza dos 
process os judiciais, a respectiva probabilidade de perda do processo, 0 

desembolso financeiro esperado e 0 grupamento de ramo de seguro envoi vi do, 
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 
condenar;ao judicial e as suas correspondentes estimativas historicas de exposir;ao 
ao risco. As provisoes para ar;oes fiscais estao contabilizadas nas rubricas 
"Provisoes Judiciais", no passiv~ circulante e nao circulante, e consideram os 
valores atuais das mencionadas ar;oes fiscais. Os honorarios de sucumbencia, 
referentes as causas de natureza dvel nao relacionados as indenizar;oes 
contratuais de sinistros, e trabalhistas estao contabilizados na rubrica "Outras 
Contas a Pagar", no passivo 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 dveis, e TR e juros de 12% ao ana para os depositos 
judiciais trabalhistas, conforme legisla~ao vigente. 

As provisoes para as a~oes fiscais relacionadas a tributos, contribuir;oes e outras 
obriga~oes de natureza fiscal, objeto de contesta~ao judicial, sao reavaliadas 
periodicamente e atualizadas mensalmente pel a SELIC, conforme legisla~ao 
vigente, e sao contabilizadas com base nas opinioes dos consultores legais 
independentes e da Administra~ao sobre 0 provavel resultado dos processos 
judiciais. As provisoes sao constituidas quando a Administra~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, 
contribuir;oes e outras obrigar;oes de natureza fiscal provisionados estao 
contabilizados na rubrica "Obrigar;oes a Pagar", no passivo nao circulante. Os 
valores relativos as demais obrigar;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 pel a SELIC, conforme legislar;ao vigente. 
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3.S. Beneffcios pos-emprego 

o beneficio compreende 0 Plano de Contribui~ao Definida, p~r intermedio do Plano 
Gerador de Beneficios Livres (PGBL). Os custos com 0 PGBL sao reconhecidos no 
resultado pelo valor das contribui~oes efetuadas. 

3.9. Pagamento com base em a!;oes 

A Companhia remunera os dirigentes com a~oes da SASA e 0 plano e precificado 
com base no modele Black-Scholes para as op~oes simples, para os programas de 
2008 a 2010, e no modelo binominal para as op~oes simples e bonificadas, para 
os programas de 2011 e 2012. 0 valor justo do Plano e reconhecido pela 
Companhia a partir da data de outorga, na rubrica "Despesas Administrativas", 
com um correspondente lan~amento na rubrica "Outras Contas a Pagar". 
Periodicamente a Companhia reembolsa a SASA pela remunera~ao em a~oes, 
feitas a seus empregados (vide nota 17.2). 

3.10. Dividendos 

Os dividendos sao reconhecidos nas demonstra~oes financeiras quando de sua 
efetiva distribui~ao ou quando sua distribui~ao e aprovada pelos acionistas, 0 que 
ocorrer primeiro. 0 Conselho de Administra~ao, ao aprovar as demonstra~oes 
financeiras anuais, apresenta a sua proposta de distribui~ao do resultado do 
exercfcio. 0 valor dos dividendos propostos pelo Conselho de Administra~ao e 
refletido em subconta no patrimonio liquido e apenas a parcela correspondente ao 
dividendo obrigatorio e reconhecida como um passivo nas demonstra~5es 
financeiras. 

3.11. Contratos de seguro 

o CPC 11 define as caracterfsticas 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~oes caracterizam-se como "contrato de seguro". 
Nessa analise, foram considerados os preceitos contidos no CPC 11 e as 
orienta~oes estabelecidas na Carta-Circular SUSEP/DECON/GAB/N° 007/2008. 

3.12. Uso de estimativas 

A prepara~ao das demonstra~oes financeiras intermediarias de acordo com os CPC 
requer que a Administra~ao fa~a estimativas, julgamentos e premissas que afetam 
a aplica~ao das praticas contabeis e 0 registro dos ativos, passiv~s, receitas e 
despesas, bem como a divulga~ao de informa~oes sobre dados das suas 
demonstra~oes financeiras intermediarias. Os resultados finais dessas transa~oes 
e informa~oes, quando de sua efetiva realiza~ao em period os subsequentes, 
podem diferir dessas estimativas. As principais estimativas relacionadas as 
demonstra~oes financeiras intermediarias referem-se ao registro dos passiv~s 
relacionados a sinistros, ao prazo de diferimento de certos custos de aquisi~ao, a 
probabilidade de exito nas a~oes judiciais e ao valor do desembolso provavel 
refletido na provisao para a~oes judiciais, e da apura~ao do valor justo dos 
instrumentos financeiros derivativos 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. 

Informa~oes adicionais sobre as estimativas encontram-se nas seguintes notas: 
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• Demais Cn§ditos Tributarios (vide nota 10.1.2); 

• A~5es Fiscais (vide nota 19.2); 

• Benef[cios P6s-Emprego (vide nota 23). 

3.13. Normas emitidas e ainda nao adotadas 

Diversas normas, emendas as normas e interpreta~5es IFRS, emitidas pelo IASB, 
ainda nao entraram em vigor para 0 semestre findo em 30 de junho de 2012. 0 
CPC ainda nao emitiu pronunciamentos equivalentes aos IFRS 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 pel a SUSEP. 

Sao as normas: 

3.13.1. Normas revisadas 

(a) lAS 1 - Apresentao;:ao das demonstrao;:5es 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 "Outros Resultados 
Abrangentes". 

Essa revisao passara 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 p6s-emprego. 

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

(e) lAS 28 - lnvestimentos em assoeiadas (Investments in 
associates) 

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

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

3.13.2. Novas norm as 

(a) lFRS 9 - lnstrumentos finaneeiros (Financial instruments) 

Em outubro de 2010, a revisao da norma IFRS 9, contemplando 
instru~5es acerca de classifica~ao e mensura~ao de passiv~s 
financeiros, foi emitida pelo IASB e a data de implementa~ao 
obrigat6ria foi fixada para vigorar em 01/01/2013, no entanto, 
devido a alinhamentos necessarios a fase II do IFRS 4 e aos 
projetos de impairment e hedge accounting (incluindo macro 
hedging), que colocam em duvida se esta data e apropriada, 0 
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comite do lASB adiou a data de implantac;ao obrigat6ria para 
01/01/2015. 

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

Em maio de 2011 foi emitida esta norma com 0 prindpio de que 
uma das partes em um acordo conjunto determina 0 tipo de arranjo 
conjunto em que esta envolvida, avaliando os seus direitos e 
obrigac;5es e contas por esses direitos e obrigac;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 perfodos anuais em 01/01/2013. 

(e) IFRS 12 - Divulgat;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 
divulgaC;ao que permita aos usuarios de demonstrac;5es financeiras 
avaliarem a natureza e os riscos associ ados, seus interesses em 
outras entidades, os efeitos desses interesses em sua posic;ao 
financeira, desempenho financeiro e fluxos de caixa. Este lFRS e 
obrigat6rio para uma entidade que tem interesse em subsidiarias, 
acordos conjuntos (operac;5es conjuntas ou joint ventures), 
associados e entidades estruturadas nao consolidadas. 

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

(d) IFRS 13 
measurement) 

Mensurat;aO a valor justa (Fair value 

4. Gestao de riseos 

Em maio de 2011 foi emitida esta norma com 0 objetivo de definir 
"valor justo" em um lFRS espedfico onde divulgac;5es sobre 0 valor 
justo sao requeridas, de forma especializada. 
Essa norma passara a vigorar para periodos anuais em 01/01/2013. 

Exceto quanta a lFRS 9, cujo impacto ainda esta sendo avaliado, a 
Companhia analisou as novas normas e revis5es e julga que nao 
havera impactos relevantes em suas demonstrac;5es financeiras na 
adoc;ao das normas acima mencionadas. 

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

• Controlar 0 impacto dos eventos negativos; 

• Gerenciar as incertezas inerentes ao alcance dos objetivos; 

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

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

• Prover melhorias de alocac;ao de capital. 
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Para definir as estratE§gias da Gestao Corporativa de Riscos, foi constitufdo 0 Comite de 
Riscos Corporativos (CoR) formado pelo Presidente, pelo Vice-Presidente de Controle e 
Rela<;oes com Investidores, Diretor de Riscos e AtUllria 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 atribui<;oes: 

• Aprovar as polfticas de gerenciamento de riscos; 

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

• Suportar a gestao estrategica de riscos da organiza<;ao para melhor aloca<;ao do 
capital; 

• Reportar ao Conselho de Administra<;ao, na fun<;ao de supervisao, 0 tratamento dos 
riscos relevantes; 

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

4.1. AtribuiC;ao de responsabiJidades 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 riscos). 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 polfticas e normas estabelecidas. 

4.2. Sistema de controles internos e gestao de riscos corporativos 

A fundamenta<;ao para defini<;ao de componentes e a<;oes essenciais a um 
processo organizado de gestao de riscos, que cui mine na consolida<;ao de um 
Sistema de Controles Internos, tem levado 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<;oes 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 interno: 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 
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colaboradores. Compreende a integridade e as valores eticos, as pnlticas de 
conduta, estrutura organizacional, aspectos de governan,a, atribui,ao de 
responsabilidades e polfticas de recursos humanos. Reflete as atitudes da 
administra,ao, cuidados e a,5es relacionadas a estabilidade e a boa execu,ao 
dos processos 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, a qual direciona 
as nfveis de tolerancia aos riscos. 

• Identificacao de eventos: Os eventos externos e internos que possam afetar a 
cumprimento dos objetivos devem ser identificados como riscos au 
oportunidades. 

• Avaliadlo dos riscos: A avalia,ao dos riscos relevantes se da sob duas 
perspectivas: quantitativa e/ou qualitativa. No enfoque quantitativa, sao 
utilizados modelos para avalia,ao das eventuais perdas esperadas e 
inesperadas. Pel a enfoque qualitativo, as riscos sao avaliados com base no 
eventual impacto e na probabilidade para indicar a grau de exposi,ao ao risco 
para a alcance dos objetivos. 

• Resposta ao risco: No pracesso de gestao de riscos devem ser identificadas e 
avaliadas as op,5es de respostas ao risco (evitar, aceitar, mitigar, compartilhar 
au transferir) implementando a,5es para alinhar as riscos com a tolerancia e 
com a apetite de risco, mantendo-os em nfveis aceitaveis. 

• Atividades de controle: Polfticas e procedimentos internos devem ser definidos 
e implementados pel a Alta Administra,ao, para ajudar e garantir que as 
respostas aos riscos foram corretamente realizadas, de forma que as objetivos 
estrategicos e operacionais sejam alcan,ados. A avalia,ao do melhor tipo de 
controle deve pressupor as volumes envolvidos, a relevancia, a complexidade 
das opera,5es, a risco analisado e as prioridades estrategicas definidas. 

• Informacao e comunicacao: A Comunica,ao deve ser eficaz, ocorrendo de 
forma que todas as atividades possam ser abrangidas. As informa,5es 
relevantes devem ser identificadas, coletadas na forma enos prazos 
necessarios para que todos executem suas tarefas correta e tempestivamente. 
Os riscos e nao conformidades devem ser reportados adequadamente para 
formula,ao de planas de a,ao. 

• Monitoramento: A gestao de riscos corporativos deve ser monitorada atraves 
de atividades gerenciais contfnuas e em ambito corporativo par avalia,5es 
independentes, par auditorias internas au externas (peri6dicas au especiais) e 
as pontos identificados de nao conformidade comunicados a Alta 
Administra,ao. 

4.3. Concentra!;ao das opera!;oes 

A Companhia possui opera,oes em tad a a territ6rio nacional. As linhas de 
produtos de vida e previdencia estao concentradas na regiao sudeste. A tabela 
abaixo mostra a concentra,ao dos premios de segura par unidade da federa,ao. 



VIDA EM GRUPO PESSOAS DEMAIS PREVIDENCIA OUTROS 
30/06/2012 30/06/2011 30/06{2012 30/06/2011 30/06/2012 30/06/2011 30/06/2012 30/06{2011 

Sudeste 65,4% 68,0% 60,1% 52,7% 72,4% 78,5% 64,3% 64,0% 
Norte 2,3% 2,6% 1,3% 2,3% 2,1% 1,9% 2,2% 2,1% 
Nordeste 13,3% 12,7% 5,1% 7,7% 11,6% 8,6% 13,9% 13,6% 
Centro - Oeste 3,4% 3,6% 3,3% 5,5% 2,7% 2,1% 2,3% 2,4% 
5,1 1516% 13,1% 3012% 3116% 11 12% 819% 17!3% 1717% 

100% 100% 1000/0 100% 100% 100ala 100% 100Clla 

4.4. Descri~ao dos riscos e gestao dos riscos nas opera~oes 

o Gerenciamento de Riscos Corporativos abrange as 
risco: Cn§dito, Mercado, Subscri~ao, Operacional, 
Compliance. 

seguintes categorias de 
Estrategico e Legal e 

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-los nos term os em que foi acordado. Mais 
especificamente, 0 risco de credito pode ser entendido como 0 risco de nao 
serem recebidos os valores decorrentes dos premios de seguro e dos 
creditos detidos juntos as institui~5es financeiras e outros emissores 
decorrentes das aplica~5es 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. Aplica~oes financeiras 

(a) Polftica de investimentos 

No gerenciamento do risco de credito relativo as aplica~5es 
financeiras, os limites sao estabelecidos atraves de um Comite de 
Credito (CoC). Estes limites sao refletidos em Mandatos de 
Investimento, documento esse que formaliza a delega~ao de 
al~adas aos gestores. 0 cumprimento dos mandatos e 
monitorado pel a area financeira. 

Resumidamente, os limites para exposl~ao de credito nao 
restringem aloca~5es em trtulos publicos federais, mas nao 
permitem investimentos em trtulos publicos estaduais e 
municipais. 

Em rela~ao a emiss5es 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 trtulos 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 CoCo 
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Os grMicos a seguir apresentam a distribui~ao dos investimentos 
por rating, onde 99,6% do total de aplica~5es financeiras em 
30/06/2012 (99,2% em 31/12/2011), contemplando as 
opera~5es compromissadas dos fundos de investimentos 
eXciusivos, que para fins de divulga~ao das demonstra~5es 
financeiras esta apresentada na rubrica "Equivalente de Caixa", 
porem nao contemplando os investimentos decorrentes de 
contribui~5es dos pianos de previdencia PGBL e VGBL, que 
totalizaram R$2,S bilh5es em 30/06/2012 (R$2,3 bilh5es em 
31/12/2011), estao alocados nas classes AAA ou risco soberano 
(titulos publicos). 

Investimento por Rating sem PGBL e VGBL 
R$1,6 bilhao em 30/06/2012 e R$1,5 bilhao em 

31/12/2011 

Rendafixa pLblioa 
"risco soberano" 

87,1% 

Outros 
0,4% 

30!IJ61.20 12 

4.4.1.2. Opera~oes de seguro 

Duiros 
0,8% 

31/121.2011 

Rendafixa 
pLblioa "risco 

soberano" 
87,9% 

Com rela~ao ao risco de nao recebimento dos premios a receber, 
a polftica de credito considera a peculiaridade da opera~ao, 
orientada de forma a manter a flexibilidade exigida pelas 
condi~5es de mercado e pel as necessidades dos clientes. Sao 
estabelecidos Iimites de al~adas para a aceita~ao dos riscos que 
contemplam tambem a analise do hist6rico de credito do 
segurado e a exposi~ao ao risco em cada opera~ao. 

A gestao do risco de credito tambem leva em considera~ao, no 
monitoramento da inadimplencia, 0 acompanhamento da redu~ao 
ao valor recuperavel (impairment) dos premios a receber. 

4.4.1.3. Opera~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 
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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 cn§dito de resseguro, 
mensalmente sao produzidos relat6rios com uma Iistagem 
indicando a exposi~ao de risco de credito dos resseguradores que 
ja estejam operando e a exposi~ao adicional que podera ocorrer, 
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 cn§dito em consequencia da analise 
destes relat6rios. 

A exposi~ao total a risco de credito de opera~5es de resseguro 
considera alem dos ativos de resseguro, todo e qualquer valor 
que possa impactar a Companhia em caso de falencia do 
ressegurador, como por exemplo, 0 capital regulat6rio de 
subscri~ao adicional que a Companhia deveria constituir caso os 
resseguradores nao honrassem as suas obriga~5es. A exposi~ao 
em 30/06/2012 e de R$18.576 (R$17.005 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~5es a seguir por se tratar da 
maior concentra~ao da exposi~ao da Companhia. 

Ramos 30L06L2012 31L12L2011 
Vida em grupo 10.686 7.628 
Pessoas demais 2.899 120 
Previdencia 2.853 5.045 
Outros 2.138 4.212 
Total 18.576 17.005 

Categoria de Risco 30L06L2012 31L12L2011 
Cia sse 

Local 
Local 

Exposic;ao % Exposic;ao % 
IRB 

Ressegurador Local: Sediado no Pais. 

4.4.2. Risco de mercado 

16.814 90,5% 
1.762 9,5% 

18.576 100% 

15.497 
1.508 

17.005 

91,1% 
8,9% 

1000/0 

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 dlmbio, 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 Iiquidez, 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 passiv~s (ALM - Assets and 
Liabilities Management) monitorado regularmente pelo ALCO (Assets 
and Liabilities Committee); 

• Elabora~ao de Mandatos de Investimentos, onde sao considerados os 
seguintes aspectos: perfil dos neg6cios, estudos atuariais e aspectos 
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de liq uidez; 

• 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"; 

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

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

4.4.2.1.0 processo de gerenciamento de ativos e passivos na 
organizar;ao CALM) 

A gestao dos investimentos e, substancialmente, feita atraves da 
Sui America Investimentos Distribuidora de Tftulos e Valores 
Mobiliarios S.A. (SAMI). Em 30/06/2012, apenas 0,06% (0,26% 
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 polfticas descritas em 
Mandatos de Investimentos (atuaJizados periodicamente), os 
administradores de recursos alocam os ativos financeiros em 
investimentos definidos com base no comportamento dos 
passivos. Estes Mandatos de Investimentos refletem pontos 
importantes para a gestao adequada dos recursos, tal como a 
polftica de investimentos, limites de composi~ao das carteiras por 
ativo, Ii mites 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 polftica de investimentos tem como 
objetivo estabelecer um grau de alinhamento entre um mfnimo 
de Jiquidez necessaria para a SulAmerica e diretrizes de 
investimentos que otimizem a rentabilidade dos ativos, levando 
em considera~ao as caracterfsticas dos passiv~s das opera~6es de 
seguros. 

Desta forma, os limites e benchmarks estabelecidos visam 
mini mizar 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 tres carteiras possuem: 

• Benchmarks definidos individualmente; 

• 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 perfodo 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 II SUSEP, destinados II 
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 passiv~s da Companhia. Desta forma, nao se 
espera necessariamente 0 maior retorno possfvel para esta 
carteira de investimentos, mas sim um balanceamento entre 
risco, retorno, casamentos de f1uxos de caixa entre ativos e 
passivos e a obten~ao de investimentos eficientes, levando 
em considera~ao os compromissos assumidos pela 
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 nfvel de risco 
selecionado. 
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Cd) Acompanhamento do ALM e risco de mercado 

Mensalmente sao emitidos relat6rios gerenciais contendo 
informa~oes sobre as aloca~oes nas carteiras de 
investimentos. Estes relat6rios permitem a area financeira e 
de gestao de riscos um acompanllamento peri6dico dos 
investimentos. Alem disso, em reuniao mensal, 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 reline com 0 objetivo de 
corroborar ou modificar as aloca~5es definidas nos Mandatos 
de Investimentos. Sao apresentadas no comite, analises 
sobre os passivos 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 
cemlrios extremos. 0 risco de mercado e acompanhado por meio 
de relat6rios diarios com informa~oes 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 par indexador em 
30/06/2012 e em 31/12/2011, contemplando as opera~5es 
compromissadas dos fundos de investimentos exclusivos, que 
para fins de divulga~ao das demonstra~oes financeiras 
intermediarias estao apresentadas na rubrica "Equivalente de 
caixa". 

Investimento por Indexador sem PGBL e VGBL 
R$1,6 bilhao em 30/06/2012 e R$1,5 bilhao em 31/12/2011 

58% IGP-M 

IPCA 

SElle/COl 

30/06/2012 

59% 

31/12/2011 
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Os investimentos decorrentes de contribui~oes dos pianos de 
previdencia PGBL e VGBL nao traduzem risco para a organiza~ao, 
sendo responsabilidade do participante do plano 0 

direcionamento do investimento. 

4.4.2.3.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 amllises 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 Uquidez", 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 sem PGBL e VGBL, 
por idade de vencimento: 

Valor justa Disponlvel Mantido 
par meio do para ate 0 Total Total 

resultado venda vencimento 30[06[2012 31[12[2011 
Ate 2 anos au sem 
vencimento 104.675 101.934 106.052 312.661 287.823 
De 2 a 5 anos 12.229 64.916 83.251 160.396 137.167 
De 5 a 10 anos 8.156 121.880 225.939 355.975 344.628 
Acima de 10 anos 115.185 11.498 540.491 667.174 649.138 
Valor de custo 
mais rendimentos 240.245 300.228 9S5.733 1.496.206 1.418.756 
Valor de mercado 264.349 305.025 1.236.763 1.806.137 1.609.766 
Ganhos 24.104 4.797 281.030 309.931 191.010 

4.4.2.4.Risco da infla<;ao 

Os estudos de ALM realizados pelo ALCO identificaram que parte 
dos passiv~s nao judiciais dos negocios e indexada a infla~ao, 
alem das causas judiciais que por determina~ao legal estao 
sujeitos a corre~ao moneta ria por indices de infla~ao. 
Adicionalmente, a Companhia possui produtos com garantias 
indexadas a infia~ao. Desta forma, para fazer frente ao risco dos 
passiv~s, sao realizados investimentos em tftulos indexados a 
indices infiacionarios. 

Em 30/06/2012, a Companhia registrou aproximadamente R$1,2 
bilhao de ativos indexados a infla~ao (R$l,l bilhao em 
31/12/2011). Vale ressaltar que apesar dos produtos de seguros 
comercializados serem de curto prazo, as responsabilidades 
originarias desses contratos nem sempre sao de curto prazo, 
principal mente aquelas relacionadas a causas judicia is. Em 
fun~ao disso, os ativos relativos a estes passiv~s sao alocados 
em diversos vencimentos. 
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4.4.2.5. Instrumentos financeiros derivativos 

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 pela Administra~ao. 

A utiliza<;ao de instrumentos financeiros derivativos na 
SulAmerica obedece as norm as 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 
investimentos exclusivos) sao utilizados para administrar a 
exposi<;ao em rela<;ao as varia<;oes cambiais e a flutua~ao das 
taxas de juros. 

A Companhia possui derivativos somente nos fundos PGBL e 
VGBL. 

4.4.3. Risco de subscric;ao 

Oriundo de uma situa<;ao economica adversa que contraria as 
expectativas da entidade no momenta da elabora<;ao de sua polftica de 
subscri<;ao no que se refere as incertezas existentes nas premissas 
atuariais e financeiras ou na constitui~ao das provisoes tecnlcas. 

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. 

(a) 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 
o risco de subscri~ao e sao estruturados de forma a mensurar tanto 
o risco de precifica<;ao quanto 0 risco de desvios na constitui<;ao das 
provisoes tecnicas. 

(b) Risco de subscric;ao, precificac;ao, definic;ao dos produtos, 
retenc;ao liquida e risco moral 

Alem 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 escapo do produto e das 
garantias oferecidas aos segurados bem como 0 publico-alvo das 



vendas; 

• Estudo mercadologico: avalia~ao da for~a competitiva dos 
concorrentes frente ao produto comercializado e receptividade 
dos cJientes. Analise de possiveis 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 analises sobre os sistemas 
operacionais utilizados na comercializa~ao e manuten~ao dos 
produtos, possiveis riscos operacionais existentes no processo, 
alem de avaliar aspectos legais e os riscos de imagem, fraude, 
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~5es 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 parcerias aos objetivos da Companhia. 

(e) Analise de sensibilidade dos negocios de segura 

A tabela abaixo apresenta 0 impacto antes de impostos no 
resultado, na categoria pessoas, caso haja uma varia~ao na 
frequencia na sinistralidade, despesas administrativas ou custos de 
aquisi~ao: 

Pessoas 30[06[2012 

Premissas 
Bruto de Uquido de 

resseguro resseguro 
Aumento de 1 % na sinistralidade (2.393) (2.328) 
Aumento de 1 % nas despesas administrativas (340) (340) 
Aumento de 1 % nos custos de aquisi~ao (661) (661) 

Pes50as 30[06[2011 

Premissas 
Bruto de Liquido de 

resseguro resseguro 
Aumento de 1% na sinistralidade (1.087) (1.009) 
Aumento de 1% nas despesas administrativas (284) (284) 
Aumento de 1% nos custos de aquish;aa (570) (570) 

(d) Analise de sensibilidade dos negoeios de previdencia 

A tabela abaixo apresenta 0 impacto antes de impostos no 
resultado, devido a oscila~oes nas despesas administrativas, nos 
resgates e na mortalidade. 
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Previdencia 

Premissas 

Acrescimo de 10% nas despesas administrativas 
Decrescimo de 10% nas despesas administrativas 
Acrescimo de 10% nos resgates 
Decrescimo de 10% nos resgates 
Acrescimo de 1% na mortalidade 
Decrescimo de 1 % na mortalidade 

Previdencia 

Premissas 

Acrescimo de 10% nas despesas administrativas 
Decrescimo de 10% nas despesas administrativas 
Acrescimo de 10% nos resgates 
Decrescimo de 10% nos resgates 
Acrescimo de 1% na mortalidade 
Decrescimo de 1% na mortalidade 

ee) Risco na provisao 

30{06{2012 
Impacto no 

resultado 
(2.597) 

2.597 
(963) 

963 
(1.354) 

1.354 

30{06{2011 
Impacto no 

resultado 
(2.680) 

2.680 
(852) 

852 
(1.293) 

1.293 

Alem dos criterios definidos em legisla~ao, as metodologias 
aplicadas para a constitui~ao das provisoes e reservas matematicas 
nas opera~oes de seguros e previdencia sao, na sua grande maioria, 
baseadas em metodos usual mente adotados pel a comunidade 
atuarial internacional, adaptadas para refletirem a rea Ii dade da 
Companhia. 

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

• Testes de consistencia das metodoloqias de constituicao das 
provisoes e reservas matematicas: Neste procedimento e 
avaliada a adequa~ao das metodologias e premissas utilizadas 
para a constitui~ao das provisoes tecnicas e reservas 
matematicas. Este procedimento e realizado no minimo 
anualmente; 

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

• Acompanhamento da variacao das provisoes tecnicas e reservas 
matematicas: 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 
pad roes das principais variaveis contidas nas metodologias de 
calculo das provisoes tecnicas. 

as procedimentos acima indicados sao utilizados para definir (se 
necessario) mudan~as na metodologia de calculo das provisoes, 
revisao dos procedimentos de calculo, nas premissas e na tom ada 
de decisao. Estes pontos favorecem a manuten~ao da adequa~ao 
das provisoes tecnicas. 

RUBR[('ADG PARA FINS 
DE JD~i"-:Ii!"~--r:'\O 'a..... _~ __ ""'~. ___ ~ 



Ano 
Reserva de sinistros 
contabilizada 
Efeito do desconto financeiro 
Reserva de sinistros scm 
desconto financeiro 
Estimativa de sinistros 
acumulada: 
No final do ana 
Um ana depois 
Dois anos depels 
Tres anos depois 
Quatro anos depois 
Cinco anos depe!s 
Seis anos depois 
Sete cmos depois 
Estimativa de sinistros 
acumulada ate 2012 
Pagamentos acumulados ate 
2012 
Responsabilidade reconhecida 
em 2012 
Desconto financeiro 
reconhecido em 2012 
Impacto de anos anteriores 
na reserva de 2012 

A seguir, a tabela que reflete a evolu\;ao das provisoes de sinistros 
nos ultimos exercfcios: 

30/06[2012 
R~Milh6es 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

134,13 109,93 107,92 89,86 95,12 97,07 99,37 108,02 841,42 
(5£25) (4,50) (4,06) (6,60) (6,66) (6,94) (5,93) (4,99) (44£93) 

139,38 114,43 111,98 96,46 101,78 104101 105,30 113,01 886,35 

139,38 114,43 111,98 96,46 101,78 104,01 105,30 105,98 
125,42 99,05 80,69 107,56 101,22 103,57 106,16 
123,71 88,82 86,84 107,46 94,83 99,38 
117,20 97,40 86,73 102,33 91,28 
125,33 97,81 83,37 100,05 
125,96 95,97 81,90 
125,21 95,06 
125,11 

125,11 95,06 81,90 100,05 91,28 99,38 106,16 113,01 811/95 

124,73 94,20 80,33 96/95 85,07 85,34 66,00 632,62 

0/38 0,47 0,72 1,53 3,12 7,82 26,12 72,85 113,01 

(0,02) (0,03) (0/06) (0/15) (0/28) (0,63) (1,56) (2,26) (4,99) 

34,65% 

Esta tabela nao considera os sinistros judicia is (R$ 131.830). 

(f) Contratos de resseguro 

o risco de subscri\;ao pode ser mitigado via contratos com 
resseguradores. Em 30/06/2012, a Companhia possui diversos 
contratos vigentes 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 resseguro. 

Acidentes pessoais - coletivo e 
individual 
Prestamistas 
Vida em grupo 
Vida individual 
Outros 
Subtotal 
Premios cedidos em cosseguros e de 
retrocessao 
Total 

Acidentes pessoais - coletivoe 
individual 
Prestamistas 
Vida em grupo 
Vida individual 
Outros 
Subtotal 
Premios cedidos em cosseguros e de 
retrocessao 
Total 

Premios 
emitidos 

58.982 
52.493 

132.956 
23.848 

5.033 
273.312 

(32.091) 
241.221 

Premios 
emitidos 

55.794 
20.426 

116.504 
23.465 
4.262 

220.451 

(638) 
219.813 

30/06/2012 
Premios de Resseguro 

resseguro % 

(774) 1,3% 

(5.471) 4,1% 
(550) 2,3% 

(6.795) 2/5 0/0 

(6.795) 2,50/0 

30/06/2011 
Premios de Resseguro 

resseguro % 

(1.703) 3,1% 

(5.877) 5,0% 
(640) 2,7% 

(8.220) 3,70/0 

(8.220) 3,70/0 
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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, vi gentes em 30/06/2012: 

- Excesso de danos para catastrofes em vida e previdencia; 

- Quota-parte em vida; 

- Excesso de responsabilidade para os demais produtos de 
previdencia. 

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 externos. 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 proprios ou da Companhia; 

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

• Relac5es trabalhistas: Decis5es judiciais por praticas incompatfveis 
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~5es invalidas, incompletas ou de maneira intempestiva a 
entidades externas, orgaos reguladores, acionistas e investidores; 

• Praticas comerciais inadequadas: Falta de cumprimento de padr5es 
eticos e comportamentais estabelecidos e praticas inadequadas do 
pessoal de vendas. Orienta~ao e/ou 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 ffsicas 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 neg6cio. A 
SulAmerica conta com canais espedficos de comunica~ao e uma 
area totalmente 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~5es 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 1.243 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 pr6prias. Cada risco e 
controle trazem informa~5es 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~5es e 
vis5es do neg6cio e tem por objetivo alinhar nossas prilticas com as 
melhores praticas internacionais indicadas em Basileia II e Solvencia 
II, como segue: 

• Abertura do dicionario de riscos operacionais: 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~5es. As classifica~5es tem 
o 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; 

• Mapeamento em macro processos: Os 86 macroprocessos 
foram classificados em 3 categorias: estrategicos, fundamentais 
e suporte. Este formato tem 0 objetivo de proporcionar analises 
globais, por unidade de neg6cio, por tipo de risco, etc., 
tornando mais eficiente a gestao dos riscos operacionais entre 
os neg6cios 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 
disponiveis nos bancos de dados de cada unidade de 
neg6cio/apoio, que servlrao 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 
o 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 ARIS e da Bases de Perdas. 
o 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 prever 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 resuitantes 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 pianejamento: Elabora~ao do pianejamento estrategico 
e/ou or~amento com base em premissas e/ou medidas de 
desempenhos inadequados a realidade da SulAmerica; 

• Recursos humanos: Procedimentos executados por 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 do valor economico de recursos 
financeiros devido a perda de valor do dinheiro no tempo, 
descasamento do fluxo de caixa ou retorno de investimento 
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 e/ou venda com os praticados pelo mercado; 

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

Ca) 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 
mensa is para avaliar e aprovar todo e qualquer plano de a~ao 
proposto, por qualquer unidade de negocio, que implique em 
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investimentos ou despesas adicionais as or~adas previamente. Estes 
investimentos e despesas devem ser aprovados de acordo com 0 

or~amento do 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 Companhia; 

• 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 possfveis 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. 

Anualmente, a SulAmerica estabelece 0 Plano de Or~amento 
Plurianual (POP) com 0 or~amento para cada unidade de negocio 
para os proximos 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 ejou 
regulamenta~5es, perda de reputa~ao e ma formaliza~ao de opera~6es. 
De forma mais especffica, pode ser identificado como: 

(i) Risco com orgaos 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 subsidio para os processos 
judiciais da organiza~ao. A area jurfdica contribui ativamente com 
projetos para melhoria de gestao das causas judiciais alem de 
sugestoes de como evitar riscos legais em nossas opera~oes. 

4.4.6.2.Gestao do risco de compliance 

(a) 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~oes dos orgaos regulamentadores 
e fiscalizadores, atraves de uma solida cultura de controles 
internos, elevados pad roes de integridade e excelencia etica 
e aderencia a legisla~ao. 

Os gestores compliance tem por fun~ao disseminar a 
metodologia e as determina~oes 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 process os, 
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 minimo duas vezes ao ano. 

(b) Documenta!;ao eletronica 

A SulAmerica possui documenta<;ao eletronica (DocNix) 
referente a politica e procedimentos dos processos da 
organiza~ao, manuais de estrutura organizacional e 
resolu~oes da diretoria executiva. A documenta~ao 
eletr6nica permite informa~oes sempre atualizadas e 
consultas de forma agil e segura. A lista de distribui~ao de 
cada um dos documentos e indicada pela 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 
existencia de adequados controles internos operacionais e 
sistemicos que permitem a identifica~ao e gerenciamento 
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dos riscos presentes no cotidiano da SulAmerica, bem como 
a aderencia as normas e a legisla~ao em vigor. 

4.5. Gestao do capital 

A Companhia apura mensalmente a suficiencia do Patrimonio Uquido Ajustado 
(PLA) em rela~ao ao capital regulatorio requerido. No primeiro semestre de 2012, 
o PLA da Companhia seguradora 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 modelos 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 model os internos 
consideram correla~5es entre os negocios da Companhia alem de possiveis efeitos 
de diversifica~ao. Para cada um dos negocios da Companhia, e apurado 0 capital 
economico nos seguintes niveis: 

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 juros, 
infla~ao, dlmbio, 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 economico; 
ROXC: Retorno sobre 0 excesso de capital; 
ROAC: Retorno sobre 0 capital alocado. 

Os indicadores acima sao periodicamente discutidos pel a 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~5es, sao 
definidos pianos de a~5es para os produtos e negocios da Companhia no sentido 
de alinhar as metricas com 0 apetite de risco e retorno exigido pelos acionistas. 

Os modelos sao periodicamente revisados e calibrados pel a equipe de modelagem 
e gestao de riscos da Companhia. 
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Patrimonio liquido eontiibil 
Deduc;6es: 

Despesas antecipadas nao relacionadas a resseguro 
Creditos tributarios decorrentes de prejulzos fiscais de imposto de renda e 

bases negativas de contribuic;ao social 
Ativos intangfveis 

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 subscri~ao (e) 
Capital adicional de risco de credito (d) 

Capital Minimo Requerido - CMR(b) + (e) 
Maior entre CMR e margem de solvencia (f) 
Suficiencia de capital - R$(g) = (a) - (f) 
Suficiencia de capital - 'Io(h) = (g) / (a) 

(e) Obtido pela fOrmula v «(cP+(dP)+(c*d)) 

5. Instrumentos financeiros derivativos 

30[06[2012 30[06[2011 
342.202 318.728 

(5.251) (4.518) 
(78.506) (83.588) 

(3.464) (3.971) 
254.981 226.651 

83.132 80.417 
63.704 61.066 

83.132 80.417 
15.000 15.000 

126.373 115.258 
104.259 94.039 

36.288 34.540 
141.373 130.258 
141.373 130.258 
113.608 96.393 
44,56% 42,53% 

Conforme politicas de investimento e de aloca~ao de recursos pre-definidas e aprovadas 
pela Administra~ao, sao permitidas para a Companhia a contrata~ao de opera~oes com 
derivativ~s. Para a Companhia, a manuten~ao de instrumentos financeiros derivativos, 
seja atraves de contratos futuros ou swaps, pod en do ser mantidos nos fundos de 
investimentos exclusivos, tem por finalidade unica a prote~ao a flutua~ao das taxas de 
juras. No caso dos fundos exclusivos dos pianos PGBL e VGBL, alem dos contratos 
futuros atrelados a taxa de juros, a Companhia tambem utiliza contratos futuros 
atrelados ao Indice Bovespa, em consonancia com a politica de investimento desses 
fundos. Os ganhos e perdas decorrentes desses contratos futuras nao proporcionam 
qualquer impacto no resultado ou patrimonio lfquido da Companhia, em virtude de serem 
refletidos em igual montante nas provisoes tecnicas. 

A utiliza~ao de instrumentos financeiros derivativos pel a Companhia esta de acordo com 
as normas vigentes, emitidas pelo Conselho Monetario Naclonal (CMN) e pelo CNSP. 
Estas normas dispoem sobre os criterios para a realiza~ao de investimentos para a 
Companhia. Em 30/06/2012 e 31/12/2011, a Companhia possufa instrumentos 
financeiros derivativ~s somente nos fundos de investimentos de PGBL e VGBL. 

5.1. Criterios de determinao;:ao do valor justo 

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 pel a 
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA). 

6. Caixa e equivalente de caixa 

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

Contas bancarias 
Equivalente de caixa (a) 
Total 
Cireulante 

30[06[2012 
8.447 

360.697 
369.144 
369.144 

31[12[2011 
8.217 

181.405 
189.622 
189.622 

(a) E considerado "Equivalente de caixa" as aplica~6es com lastro em tftulos publicos, liquidez diaria e sujeitas 
a urn insignificante risco de mudan~a de valor. 



7. Aplica.;:oes 

7.1. Composi.;:ao das aplica.;:oes 

Valor justa por meio do 
resultado 

Valor Valor 
rnobiliario contabil 

avaJiado 
eela curva 

Tituio5 de renda fixa - privados 
Certificados de deposito bancarlo 
Pos-fixado COJ 
Deposito a prazo com garantla espedal 
do FGC 
Pos-fixado COl 
Debentures 
Pos-fixado cor 
Letras financelras 
Titulos de renda fixa - publicos 15.494 15.503 
Letras financelras do tesouro 15.494 15.503 
Notas do tesouro naclonal 
Serle B - pos-fixado IPCA 

Serle C - pos-fixado IGP-M 

Titulos de rcnda variavcl 
A~6es 
Impairment 
Quotas de fundos de Investlmentos 2.541.012 2.421.325 
Quotas de fundos de investlmentos nao 3.855 3.855 

exclusivos 
Quotas de fundos de lnvestlmentos 2.537.157 2.417.470 

excluslvos 
Certlficados de deposito bancarlo 
Pos-fixado CD! 142.192 142.329 
Deposito a prazo com garantJa especial 
do FGC 
Pos-fixado COl 221.632 222.148 
Debentures 
Pre-fixado 3.388 3.562 
Pos-fixado COl 117.034 117.379 
Pos-fixado IPCA 6.106 6.264 

Letras flnancelras 239.668 240.218 
Notas promissorias 34.428 34.428 

Letras financeiras do tesouro 708.309 708.287 
Letras do tesouro nadonal 
PnHixado 3.415 3.505 
Pre-fixado DI 493.301 382.434 
Titulos da divlda agrarla 4.372 4.718 

Notas do tesouro naclonal 
Serle F - pre-fixado 1.304 1.336 
Serle F - pre-fixiJdo 01 30.111 31.594 
Serie 8 - pos-flxado IPCA 13.863 15.042 

Serie C - pos-flxado IGP-M 115.351 139.051 

A~6es 268.803 231.290 
Quotas de fundos de Investlmentos nao 44.957 44.957 
exclusivos 
Outros 88.923 88.928 
Outras aplicar;oes 221 221 
TOTAL 2.556.727 2.437.049 
% 65,9% 
Circulante 2.437.049 
Nao circulante 

Dlsponivel para venda 

Valor Valor 
mobilh~rio contabil 

avallado 
eela curva 

197.211 197.481 

30.379 30.388 

43.896 43.963 

1.786 1.787 
121.150 121.343 

102.917 107.526 
31.970 31.971 

70.947 75.555 

9. 18 
9' 114 

(9') 

300.224 305.025 
8,2% 

305.025 

30L06l2012 
Mantldo ate 0 Taxa media 

vencimento de juros 
Valor Valor de 

canU.bi! mercado 

105,44%COI 

111,55%COl 

114,27%CDI 
110,96%COI 

471.450 552.215 
SEUC 

189.389 196.018 IPCA + 
6,25%a.a 

282.061 356.197 IGP-M + 
7,73%a.a 

485.964 686.234 

485.964 686.234 

107,08%Col 

112,76%CDI 

1.452 1.424 11,55%a.a 
114,52%COI 

IPCA + 
6,2%a.a 

111,85%COI 
105,5%a.a 

SEUC 

11,61%a.a 
COl 

TR+ 
13,54%a.a 

10,14%a.a 
COl 

229 262 IPCA + 
5,66%a.a 

484.283 6B4.548 IGP-M + 
8,76%a.a 

957.414 1.238.449 
25,9% 

106.052 
851.362 
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Total 

197.481 

30.388 

43.963 

1.787 
121.343 

594.479 
47.474 

264.944 

282.061 

18 
114 
(96) 

2.907.289 
3.855 

2.903.434 

142.329 

222.148 

5.014 
117.379 

6.264 

240.218 
34.428 

70a.287 

3.505 
382.434 

4.718 

1.336 
31.594 
15.271 

623.334 

231.290 
44.957 

88.928 
221 

3.699.488 
100% 

2.848.126 
851.362 



31/12/2011 
Valor jUsto por melo do Disponivel para venda Mantido ate 0 Taxa media Total 

resultado vencimento de juros 
Valor Valor Valor Valor Valor Valor de 

mobJliario contabil moblliario contabil contabll mercado 
avaliado avaliado 

~ela curva eela curva 
Titulo$ de renda fixa - privados 169.275 169.434 169.434 
Certlficados de dep6sito bancario 
Pos-fixado COl 45.149 
Deposito a prazo com garantla 

45.169 105,63%CD! 45,169 

especial do FGC 
Pre-fixado 6.189 6.197 12,2%a.a 6,197 
Pos-flxado CD! 44.908 44.986 111,29%CDI 44,986 
Debentures 
Pos-fixado COl 1.789 1.788 111,2%COI 1.788 
Letras financelras 71.240 71.294 112%CDI 71.294 
Titulos de renda fixa - publicos 13.821 13.822 105.601 106.448 457.569 504.369 577.839 
Letras flnancelras do tesouro 13,821 13.822 36.394 36.395 SEUC 50.217 
Notas do tesouro naclonal 
Serle B - p6s-fixado IPCA 69.207 70.053 184.424 188.446 IPCA + 254.477 

Serle C - pos-fixado IGP-M 273.145 315,923 
6,26%a.a 

IGP-M + 273.145 
7,73%a,a 

Tituios de rend .. variiivel •• , . ,. 
Ac;oes 96 114 114 
Impairment (96~ {96} 
Quotas de fundos de 2.399.949 2.407.813 471.538 604.609 2.879.351 
investimentos 
Quotas de fundos de Investlmentos 9.752 9,752 9.752 
nao excluslvos 
Quotas de fundos de Investlmentos 2.390,197 2.398.061 471.538 604,609 2.869.599 
exclusivos 
Certlficados de depOSito bancario 
P6s-fixado CD! 156.357 156.480 107,27%CDI 156.480 

Deposito a prazo com garantla 
especial do FGC 
Pos-fixado COl 221,798 222.193 112,82%CD! 222.193 

Debentures 
Pre-fixado 1.370 1.370 12,5%a.a 1.370 
P6s-fixado CD! 85.899 86.262 113,31%CDI 86.262 
P6s-fixado IPCA 1.793 1.832 IPCA+ 1.832 

Pos-fixado IGP-M 130 131 
6,73%a.a 

IGP-M + 131 
7,22%a.a 

Letras financelras 105.735 105.816 112%CD! 105,B16 
Notas promlssorlas 32.832 32.832 105,5%a.a 32,832 
Letras financelras do tesouro 660.039 659.497 SEUC 659.497 
Letras do tesouro naclonal 
Pre-fixado 1.861 1.933 1O,69%a.a 1.933 
Pre-fixado OJ 642.495 644.646 COl 644.646 
lltulos dOl divlda agr.irla 4.691 5.005 TR+ 5.005 

13,59%a.a 
Notas do tesouro naclonal 
Serle F - pre-fixado 2.547 2.547 7,38%a.a 2.547 
Serle F - pre-fixado OI 49.088 49.687 COl 49.687 
Serle B - p6s-flxado IPCA 36,966 37.670 221 246 IPCA + 37.891 

5,59%a,<I 
Serle C - pos-fixado IGP-M 112,385 122.322 469.947 602.993 IGP-M + 592.269 

8,8%01.01 
At;OeS 226,077 219.700 219,700 
Quotas de fundos de Investlmentos 49,386 49.386 49.386 
n50 exdusrvos 
Outros 11. 122 122 
Outras aplicat;:oes 23. 23. 23. 
TOTAL 2.414.009 2.421.874 274.972 275.900 929.107 1.108.978 3.626.881 
% 66,8%. 7,60/0 25,60/0 100% 
Circulante 2.421.874 275.900 103.176 2.800.950 
Nao circulante 825.931 825.931 

Uma parcela dos tftulos e valores mobiliarios no ativo nao circulante da 
Companhia, que esta registrada na rubrica 
Incentivos Fiscais e sua respectiva redu~ao 
30/06/2012 e 31/12/2011 e de R$34. 

"Aplicat;oesll 
, contempla tambem 

ao valor recuperavei. 0 saldo em 
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7.2. 

7.3. 

Movimenta~ao das aplica~oes 

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

Saldo em 01/01/2011 1.880.692 168.881 922.968 2.972.541 
Aplicat;oes 4.039.582 498.263 4.537.845 
Rendimento Resgate (216.729) (22.259) (77.131) (316.119) 
Principal Resgate (3.480.582) (399.086) (34.482) (3.914.150) 
Resultado Financeiro 163.636 29.169 117.752 310.557 
Outros Recebimentos 35.275 35.275 
Ajuste a Valor de Mercado 932 932 
Saldo em 31/12/2011 2.421.874 275.900 929.107 3.626.881 

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

Saldo em 31/12/2011 2.421.874 275.900 929.107 3.626.881 
Aplicat;5es 904.064 100.296 1.004.360 
Rendimento resgate (73.439) (9.125) (34.621) (117.185) 
Principal resgate (938.436) (80.301) (1.018.737) 
Resultado financeiro 103.867 14.385 62.923 181.175 
Outros (pagamentos) / 
recebimentos 19.119 (3) 5 19.121 
Ajuste a valor de mercado 3.873 3.873 
Saldo em 30/06/2012 2.437.049 305.025 957.414 3.699.488 

Analise de sensibilidade das aplica!;oes 

As analises de sensibilidade das aplica~6es foram elaboradas considerando: 

(i) a metodologia de VaR parametrico que utiliza nlvel 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 por 
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 Ii mites 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 a quanto 
seu valor de mercado se altera (L1P) 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 a 
oscila~ao de um basis-point (ou seja, 0,01%) na taxa de juros pel a metodologia 
DVOl. 

Fatores de Risco 
Pre-fixado 
IGP-M 
[PCA 
Taxa referencial 
Total 

VaR 95 0/0 

5.410 
(270) 

(1) 
5.139 

30/06/2012 
DV01_0,OlO/o 

2 
135 

137 
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Fatores de Risco 
Pre-fixado 
IGP-M 
IPCA 
Taxa referencial 
Total 

VaR 95 0/0 

4.368 
(215) 

(2) 
4.151 

31/12/2011 
OV01_O,OlO/0 

2 
168 

170 

Os ativos referenciados a CDI e SELIC, nao apresentam DIV01 devido a effective 
duration ser de apenas 1 dia uti!. Em relaC;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!tao dos valores de mercado 

Os ativos mantidos em carteira ou nos fundos de investimentos exclusivos sao 
avaliados a valor de mercado, utilizando-se prec;os negociados em mercados 
ativos e indices divulgados pela AssociaC;ao Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiros e de Capitais (ANBIMA) e pela BM&FBOVESPA, exceto para as titulos 
classificados como mantidos ate 0 vencimento, que sao atualizados pelos 
indexadores e taxas pactuadas por ocasiao de suas aquisic;oes. Em 2012 e 2011, 
nao ocorreram transferencias de instrumentos financeiros entre niveis de 
hierarquia e esses instrumentos financeiros foram classificados por niveis de 
hierarquia de mensuraC;ao a valor de mercado, sendo: 

(i) Nivel 1: Prec;os cotados (nao ajustados) em mercados ativos para ativos e 
passivos identicos; 

(ii) Nivel 2: Informac;oes, exceto os prec;os cotados (incluidos no Nivel 1), que sao 
observaveis para 0 ativo ou passiv~, diretamente (prec;os) ou indiretamente 
(derivado de prec;os); e 

(iii) Nivel 3: Premissas que nao sao baseadas em dados observaveis de mercado 
(informac;oes nao observaveis. Modelos baseados em metodologias proprias), 
para 0 ativo ou passivo. 

Nivel 1 

• Titulos de renda variavel: Calculados com base na cotac;ao de 
fechamento do ultimo dia util em que foram negociados no meso 

Nivel2 

• Titulos de renda fixa - Publicos: Calculados com base nas tabelas de 
prec;os unitarios de mercado secunda rio da ANBIMA; 

• Certificados de deposito bancario (COB) e letras financeiras elF): 
Calculados de acordo com suas caracteristicas de resgate: (i) CDBs com 
clausula de resgate antecipado a taxa determinada: calculados com base 
na taxa contratada na operaC;ao; (ii) CDBs sem clausula de resgate 
antecipado e com clausula 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 pelas 
operac;oes de CDBs e LFs das carteiras administradasjfundos no qual 0 

banco custodiante presta servic;o de precificaC;ao de ativos; 

~w ~. 
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• Deposito a prazo com garantia especial (DPGE): Sao tftulos pre
fixados e pos-fixados em CDI, SELIC ou fndices de infla~ao, calculados 
considerando a taxa de mercado do indexador e 0 spread de credito, 
formado pelo conjunto das opera~5es de DPGEs das carteirasjfundos 
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. 

Nfvell Nfvel 2 30/06/2012 Nfvel 1 Nivel2 31/12/2011 

2.437.049 2.437.049 2.421.874 2.421.874 

18 305.007 305.025 18 275.882 275.900 

Ativos financeiros 
Valor justa par meio 
do resultado 
Disponfvel para venda 
Total 18 2.742.056 2.742.074 18 2.697.756 2.697.774 

8. Premios a receber 

8.1. Movimentac;: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. 
A seguir, a movimenta~ao dos premios a receber nas datas indicadas: 

Premios Redu~ao ao valor recupenlveJ - Total 
ime.airment 

Saldo em 01/01/2011 49.761 (6.866) 42.895 
Premios emitidos, Ifquidos de 
cancelamento / constituh;ao 450.533 (1.293) 449.240 
RVNE 1.448 1.448 
Recebimentos / reversao (442.556) 2.757 (439.799) 
Saldo em 31/12/2011 59.186 (5.402) 53.784 
Circulante 53.675 
Naa circulante 109 

Reduc;ao ao valor recuperavel -
Premios ime.airment Total 

Saldo em 31/12/2011 59.186 (5.402) 53.784 
Premios emitidos, Ifquidos de 
cancela menta I constituh;ao 278.859 (871) 277.988 
RVNE (1.550) (1.550) 
Recebimentos / reversao (267.579) 215 (267.364) 
Saldo em 30/06/2012 68.916 (6.058) 62.858 
Circulante 62.733 
Naa circulante 125 

8.2. Premios a receber por vencimento 

Os premios a receber por vencimento, nas datas a seguir indicadas, estao 
distribufdos da seguinte forma: 
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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 
Veneidos entre 1 e 30 dias 
Veneidos entre 31 e 60 dias 
Veneidos entre 61 e 180 dias 
Veneidos entre 181 e 365 dias 
Veneidos acima de 365 dias 

Redut;ao ao Valor RecuperiiveJ - Impairment (a) 
Total 

30{06{2012 

49.159 
282 

20 
4 

125 

49.590 

6.977 
1.647 
3.898 
1.822 
4.982 

19.326 
(6.058) 
62.858 

31/12{2011 

41.473 
84 
25 
33 

109 

41.724 

8.896 
966 

1.886 
1.065 
4.649 

17.462 
(5.402) 
53.784 

(a) A redu~ao ao valor reeupen3vel e analisada com base nos premios vencidos e a veneer de riseos 
deeorridos, Hquidos de comissao, Impostos sobre Opera~5es Financeiras (IOF) e depositos 
judicia is e a analise do risco de credito de pessoa jurfdiea e efetuada com base em tabela de 
pontua~ao (rating) de probabilidade de perda, e para pessoa ffsica e efetuada com base no 
percentual historieo de recupera~ao de premios vencidos; 

Os premios a receber de riscos a decorrer sao normalmente cancelados ap6s 32 e 60 de 
inadimplemcia, dependendo do ramo de seguro. 

9. Ativos e Passivos de Resseguro 

9.1. Opera!;oes com resseguradoras 

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

IRB conta movimento (a) 5.481 8.626 545 
IRB adiantamento de sinistro 1.215 4.238 
Recupera~ao de indeniza~ao e 
premios Hquidos de comiss5es 2.544 1.973 389 487 
Total 8.025 1.973 10.230 5.270 
Circulante 8.025 1.973 10.230 5.270 

(a) Contempla operar;6es com 0 IRB relativas a premios, sinistros e ressarcimentos. 

9.2. Ativos de resseguro e retrocessao - provisoes tecnicas 

9.2.1. Movimenta!;ao da provisao de sinistros a liquidar / IBNR e outros 

Pessoas Previdencia Total 

Saldo em 01{01{2011 6.391 52 6.443 
Adh;6es 1.725 1.725 
Variar;ao cambial 
Varia~ao IBNR/ IBNC (1.927) (6) (1.933) 
Saldo em 31{12{2011 6.189 46 6.235 
Outros ativos de resseguros 1.479 1.479 
Total 6.189 1.525 7.714 
Circulante 4.049 95 4.144 
Nao circulante 2.140 1.430 3.570 
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Pessoas Previdencia Total 

Saldo em 31/12/2011 6.189 46 6.235 
Adil;oes 1.180 1.180 
Varial;ao cambial 396 396 
Variac;ao IBNRI IBNC (1.288) 2 (1.286) 
Saldo em 30/06/2012 6.477 48 6.525 
Outros ativos de resseguros 1.522 1.522 
Total 6.477 1.570 8.047 
Circulante 3.749 103 3.852 
Nao circulante 2.728 1.467 4.195 

10. Creditos tributarios e previdenciarios e tributos diferidos 

10.1. Creditos tributarios 

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

Nilo circulante 
Creditos tributarios e previdenciarios - prejulzo 
fiscal e base negativa (10.1.2) 
Creditos tributarios - diferen~as temporarias 
(10.1.2) 
Creditos tributarios - PIS 1 COFINS (10.1.2) 
Impostos a compensar/recuperar (10.1.1) 
Creditos tributarios e previdenciarios 
Redu~ao ao valor recuperavel de creditos 
tributarios 
Total nao circulante 

30/06/2012 

6.977 
6.977 

78.506 

53.488 
8.464 

140.458 

(8.273) 
132.185 

10.1.1.Tributos a compensar/recuperar 

31/12/2011 

9.875 
9.875 

83.588 

49.968 
7.990 

4 
141.550 

(8.277) 
133.273 

o saldo em 30/06/2012 e composto por Imposto de Renda da Pessoa 
Jurfdica (IRPJ) de R$3.847 (R$4.928 em 31/12/2011), Instituto Nacional 
de Seguridade Social (INSS) de R$1.423 (R$1.492 em 31/12/2011), 
Contribui<;ao Sobre 0 Luero Lfquido (CSLL) de R$1.4S6 (R$3.229 em 
31/12/2011) e demais tributos a compensar R$2S1 (R$230 em 
31/12/2011). 

10.1.2.Demais creditos tributarios 

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

Prejulzos fiscais a compensar 
Aliquota 
(1) Creditos tributarios de imposto de renda ~ 
prejuizos fiscais 
Provisoes para a~oes judicia is, perdas e obriga~oes fiscais 
Outros 
Base de calculo 
Aliquota 
(2) Creditos tributarios imposto de renda ~ diferenc;as 
temporarias 
(3) = (1) + (2) Total dos creditos tributarios - imposto 
de renda 
Base negativa de contribui~ao social 
Alfquota 
(4) Creditos tributarios de contribuic;ao social ~ bases 
negativas 

30[06[2012 31[12/2011 
185.673 198.410 

25% 25% 

46.418 49.603 
138.866 129.409 

1.491 2.145 
140.357 131.554 

25% 25% 

35.089 32.889 

81.507 82.492 
213.918 226.569 

15% 15% 

32.088 33.985 
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Provisoes para a<;oes judiciais, perdas e obriga<;oes fiscais 
Outros 
Base de calculo 
Aliquota 
(5) Creditos tributarios de contribuic;:ao social -
diferenc;as temporarias 
(6) = (4) + (5) Total dos creditos tributarios -
contribuic;ao social 
(7) = (3) + (6) Total dos creditos tributarios 
Provisao para reduc;:ao ao valor recuperaveI -
impairment 
(8) Subtotal 
(9) Creditos tributarios - PIS/COFINS (a) 
(8) + (9) Total dos creditos tributarios - IIquidos 
Nao circulante 

121.394 
1.265 

122.659 
15% 

18.399 

50.487 
131.994 

(8.273) 
123.721 

8.464 
132.185 
132.185 

111.938 
1.919 

113.857 
15% 

17.079 

51.064 
133.556 

(8.277) 
125.279 

7.990 
133.269 
133.269 

(a) Refere-se a creditos tributarios de Programa de Integrar;:ao Social (PIS) e Contribuir;:ao 
para a Financiamento da Seguridade Social (COFINS) calculados sobre 0 salda da PSL e 

IBNR. 

Em 30/06/2012, os saldos acumulados de prejufzos fiscais e de bases 
negativas a compensar sao formados como demonstrado a seguir: 

Ana 

2002 
2004 
2005 
2011 
Saldos a compensar em 30/06/2012 

Imposto de 
renda 

12.776 
71.437 
66.052 
35.408 

185.673 

Contribuic;:ao 
social 
26.194 
82.221 
73.653 
31.850 

213.918 

Em 30/06/2012, a expectativa de realizac;ao, por ano, dos creditos 
tributarios de prejufzos fiscais e de bases negativas de contribuic;ao social e 
apresentada conforme demonstrado a seguir: 

Ana 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 a 2018 
2019 e 2021 

Imposto de renda 
4% 

11% 
16% 
18% 
19% 
32% 

Contribuirrao social 
5% 
9% 

14% 
15% 
16% 
35% 

6% 

As realizac;oes dos cn§ditos tributarios de diferenc;as temporarias 
relacionadas, principal mente, as provisoes para ac;oes judiciais e 
obrigac;oes fiscais nao estao apresentadas no quadro acima, pOis 
dependem de decisao definitiva e da data de encerramento desses Iitfgios. 
De qualquer forma, os orc;amentos de resultados futuros aprovados pel a 
Administrac;ao da Companhia, comportam integralmente a realizac;ao dos 
creditos tributarios constitufdos sobre as diferenc;as temporarias. 

10.2. Tributos diferidos 

Atualiza<;ao monet,!ria de depositos judiciais (a) 
Ajuste a valor de mercado 
Base de calculo 
AHquota 
(1) Tributos diferidos - imposto de renda 

Atualiza<;ao monetc3ria de depositos judiciais (a) 
Ajuste a valor de mercado 
Base de calculo 

30(06(2012 
21.801 
10.553 

32.354 
25% 

8.089 

21.801 
10.553 

32.354 

31(12/2011 
19.219 
10.545 

29.764 
25% 

7.441 

19.219 
10.545 

29.764 
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Aliquota 
(2) Tributos diferidos - contribui~ao social 

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

15% 
4.853 

12.942 
12.942 

15% 
4.465 

11.906 
11.906 

Ca) Corresponde aos tributos diferidos (IRPJ e CSLL) que incidirao sabre a atualizac;ao moneta ria dos 
depositos judiciais, 05 quais somente serao devidos caso seja obtido exito no desfecho final dos 
processos judiciais em cursa. 

11. Movimenta~ao dos custos de aquisi~ao diferidos - seguros e previdencia 

Segura direto e 
cosseguro cedido Cosseguro aceito 

Saldo em 01/01/2011 
Custa de aquish;ao gerado 
Amortizac;ao 
Cancelamento 
Saldo em 31/12/2011 
Circulante 
Nao circulante 

47.148 
130.568 
(99.195) 
(34.436) 
44.085 

27.648 
(6.503) 
(4.413) 
16.732 

Segura direto e 
cosseguro cedido Cossequro aceito 

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

12. Impostos e Contribui~6es 

Impasto de renda 
Contribuic;ao social 
Contribui,Des PIS e COFINS 
Outros 
Total 
CircuJante 

13. Outras contas a pagar 

44.085 
100.440 
(30.705) 
(67.200) 
46.620 

30/06/2012 
8.072 
3.389 
2.114 

2 
13.577 
13.577 

Fornecedores / compromissos mobiliarios a pagar 
Honorarios advocatfcios 
Excedente ttknico 
Contas a pagar - centrate IBM 
Total 
Circulante 
Naa circulante 

14. Corretores de seguros e resseguros 

Segura direto e cosseguro cedido 
Cosseguro aceito 
Outros 
Total 
Circulante 
Nao circulante 

30/06/2012 
16.193 

190 
1.782 

18.165 
18.150 

15 

16.732 
4.527 

(4.386) 
(350) 

16.523 

31/12/2011 
256 
154 
895 

1 
1.306 
1.306 

30/06/2012 
8.008 
4.585 
2.246 

803 
15.642 
12.116 
3.526 

31/12/2011 
9.196 
1.706 
1.782 

12.684 
12.670 

14 

Previdencia 
6.416 
5.744 

(3.669) 

8.491 

Previdencia 
8.491 
3.174 

(2.640) 

9.025 

31/12/2011 
4.891 
4.170 
2.147 
1.539 

12.747 
9.245 
3.502 

Total 
53.564 

163.960 
(109.367) 

(38.849) 
69.308 
34.832 
34.476 

Total 
69.308 

108.141 
(37.731) 
(67.550) 

72.168 
37.611 
34.557 



15. Depositos de terceiros 

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

30[06[2012 31[12[2011 
Premia direto Cosseguro Total Premia direto Cosseguro Total 

1 a 30 dias 605 837 1.442 1.119 24 1.143 
31 a 60 dias 311 714 1.025 217 957 1.174 
61 a 120 dias 236 5.058 5.294 662 2.582 3.244 
121 a 180 dias 244 996 1.240 340 503 843 
181 a 365 dias 4.290 4.290 85 3.142 3.227 
Acima de 365 dias 1 3.278 3.279 17 1.618 1.635 
Subtotal 1.397 15.173 16.570 2.440 8.826 11.266 

16. Provisoes tecnicas de seguros e previdencia complementar 

16.1. Provisoes tecnicas de seguros 

Danos (a) 
Sinistros a liquidar e provisao de sinistros Ocorridos 
mas na~ avisados - IBNR 
Outras 
Total de provisoes para danos 
Circulante 

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

Vida com cobertura de sobrevivencia 
Sinistros a liquidar e provisao de sinistros ocorridos 
mas nao avisados - IBNR 
Provisao matematica de beneflcios a conceder 
Provisao matematica de beneffcios concedidos 
Outras 
Total de provisoes para vida com cobertura de 
sobrevivencia 
Circulante 
Nao circulante 

Total de provisoes 
Circulante 
Nao circulante 

30[06[2012 

2.210 
201 

2.411 
2.411 

75.132 

229.347 
125.460 

429.939 
208.792 
221.147 

8.293 
797.148 

1.476 
37.417 

844.334 
204.650 
639.684 

1.276.684 
415.853 
860.831 

31[12[2011 

2.391 
184 

2.575 
2.575 

68.274 

221.435 
142.418 

432.127 
190.354 
241.773 

6.786 
741.195 

363 
35.271 

783.615 
189.354 
594.261 

1.218.317 
382.283 
836.034 

(a) Apesar da Companhia operar somente com seguros de pessoas e previdencia, existem provisoes 
tecnicas classificadas na categoria "Danos" oriundas de operac;6es de retrocessao. 
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16.2. Movimentat;;ao das provisoes tecnicas de seguros 

Provisao Sinistros a Provisao Provisao Total 
de premios liquidar e matematica matematica 

nao provisao de de de 
ganhos sinistros beneficios a beneficios 

ocorrido5 conceder cancedidos 
mas nao 

avisados -
IBNR 

Saldo em 01/01/2011 53.146 262.167 590.555 392 
Adh;5es 256.447 
Emissoes 655.689 
Baixas / cancelamentos (237.889) 
Premios ganhos (402.672) 
Avisados / altera<;6es 366.987 (149) 1 
Pagamentos (389.154) (144.569) (141) 
Transferencias (85) 85 
Correc;ao moneta ria / juros (9.431) 38.996 26 
Varia,ao do IBNR /IBNC 43 
Saldo em 31/12/2011 68.274 230.612 741.195 363 1.040.444 
Outras provisoes 177.873 

Total 1.218.317 

Sinistros a 
Iiquidar e 
provisao 

de Provisao Provisao 
sinistros matematica matematica 

Provis ao de ocorridos de de beneffcios 
premios nao mas nao beneficios a concedidos 

ganhos avisados - conceder Total 
IBNR 

Saldo em 31/12/2011 68.274 230.612 741.195 363 
Adic;5es 106.022 
Emiss5es 447.564 
Baixas / cancelamentos (206.259) 
Premios ganhos (234.447) 
Avisados / altera<;i5es 189.190 39 60 
Pagamentas (191.157) (70.450) (199) 
Transferencias (1.232) 1.232 
Corre<;ao moneta ria / juros 264 21.574 20 
Varia,ao do IBNR / IBNC 10.941 
Saldo em 30/06/2012 75.132 239.850 797.148 1.476 1.113.606 
Outras provisoes 163.078 
Total 1.276.684 

Em 30/06/2012 e 31/12/2011, a PSL contempla sinistros em disputa judicial 
relacionados, principalmente a negativa de coberturas fundamentada na ausencia 
de enquadramento nas condi~5es contratuais, relativas, principal mente, as 
c1ausulas de "Invalidez Permanente Total por Doen~a" e "Invalidez Permanente 
Total ou Parcial por Acidente". Em 30/06/2012 e 31/12/2011, a posi~ao de 
sinistros em disputa judicial e a seguinte: 

PSL bruta de resseguro 

Ate 1 ana 
la3anas 
Mais de 3 anos 
Total 

Quantidade 
606 
774 

1.068 
2.448 

Valor de abertura 
36.302 
53.627 

125.993 
215.922 

30/06/2012 
Valor 

provisionado 
17.263 
26.082 
62.604 

105.949 
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PSL bruta de resseguro 

Ate 1 ana 
1 a 3 anos 
Mais de 3 anos 
Total 

Quantidade 
651 
698 

1.048 
2.397 

Valor de abertura 
33.117 
50.608 

121.591 
205.316 

31/12/2011 
Valor 

provisionado 
17.346 
24.261 
64.753 

106.360 

16.3. Movimenta~oes das provisoes tecnicas de previdencia complementar 

Saldos em 01/01/2011 
Constitui<;oes / (reversoes) 
Portabilidade de entrada 
Portabilidade de saida 
Resgates 
Beneffcios 
Atualiza<;oes monetarias 
Said os em 31/12/2011 
Outras 
Total 
Circulante 
Nao Circulante 

Saldo em 31/12/2011 
Constituic;oes / (reversoes) 
Portabilidade de entrada 
Portabilidade de saida 
Resgates 
Beneficios 
Atualiza<;6es monetarias 
Saldo em 30/06/2012 
Outras 
Total 
Circulante 
Nao circulante 

Provisao 
matematica de 

beneficios a 

196.207 
98.703 

(84.149) 
(85.826) 

150.319 
2.112.328 

Provisao 
matematica 

de 
beneflcios a 

conceder 
2.112.328 

107.009 
37.831 

(50.497) 
(48.322) 

84.821 
2.243.170 

16.4. Garantia das provisoes tecnicas 

Provisao 
matematica Provisao de 

de beneffcios insuficiencia de 

24.854 

(45.985) 
36.387 

326.163 

Provisao 
matematica 

de beneficios 
concedidos 

326.163 
13.954 

(22.300) 
17.774 

335.591 

(4.307) 

9.513 
106.360 

Provisao de 
insufich!ncia de 

contribuicao 
106.360 

(1.655) 

3.818 
108.523 

2.544.851 
9.935 

2.554.786 
554.167 

2.000.619 

Total 

2.687.284 
14.231 

2.701.515 
590.206 

2.111.309 

Conforme nota 18.2, os ativos financeiros a seguir estao vinculados para garantia 
de provisoes tecnicas: 

Provisoes tecnicas de seguros 
Provisoes tecnicas de previdencia complementar 
Total das provisoes tecnicas 
(-) Ativos de resseguro - provisoes tecnicas 
(-) Depositos judiciais 
(-) 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) 
Quotas de fundos especial mente constitufdos (a) 
Tftulos de renda fixa - publicos 
Tftulos de renda fixa - privados 
Total de ativos 
Ativos livres 

30/06/2012 
1.276.684 
2.701.515 

3.978.199 
8.047 
1.621 

221 
3.968.310 

3.855 
772.690 

2.491.441 
594.479 
197.481 

4.059.946 
91.636 

31/12/2011 
1.218.317 
2.554.786 

3.773.103 
7.714 

12.371 
239 

3.752.779 

9.752 
716.502 

2.334.502 
577.839 
169.434 

3.808.029 
55.250 



(a) Em 30/06/2012, as linhas de Quotas de Fundos de Investimentos Exclusivos e de Quotas de 
Fundos Especialmente Constituldos contemplam a montante de R$360.697 (R$181.40S em 
31/12/2011) relativo as operat;5es compromissadas, que para fins de Demonstrat;5es Financeiras, 
estao apresentadas na rubrica "Equivalente de Caixa", conforme a nota 6. 

17. Partes relacionadas 

17.1. Transa~oes 

Os principais saldos de ativos e passivos relativos as opera~oes com partes 
relacionadas, bem como as transa~5es que influenciaram 0 resultado do exerdcio, 
sao relativos a opera~5es de transa~5es da Companhia com as empresas 
sobadministra~ao comum e profissionais-chaves da administra~ao, as quais foram 
realizadas em condi~5es usuais de mercado para os respectivos tipos de 
opera~5es. 

Sui America S.A. (b) (g) Controladora 
Indlreta 

SAEPAR Servlr;os e Partldpar;5es S.A. (a) Outros 
(b) (d) (e) 
Sui America Companhla de Seguro Saude Controladora 
(a) (b) (d) (el 
Sui America Companhla de Seguros Outros 
Gerais Ca) 
Sui America Investlmentos Dlstribuldora OutTOS 
de Titulos e Valores MobllJarlos SA Ca) 
(b) (e) (f) 
Sui America Seguro Saude S.A. (a) (b) Outros 
(d) (e) 
Dental Plan LTDA (a) (b) Outros 
Sui America Companhla Nadonal de Outros 
Seguros (a) (b) (d) (e) 
Sui America Santa Cruz Partldpar;5es Outros 
S.A. (b) (d) 
Sui America Servh;os de Saude S.A. (a) Outros 
(b) (d) (h) 
Brasllsaude Companhla de Seguros (a) Outros 
(bl 
Total 

Dcscriciio Catcgoria 

Sui America SA (b) Controladora 
Indireta 

SAEPAR Servir;os e Partldpar;5es S.A. (a) Outros 
(b) (d) (e) 
Sui America Companhla de Seguro Saude Controladora 
(a) (b) (d) (e) 
Sui America Investlmentos Dlstribuldora de Outros 
Titulos e Val ores Moblliarios S.A.(a) (b) 
(e) (f) 
Sui America Seguro Saude S.A. (a) (b) Outros 
(d) (e) 
Dental Plan LTDA (a) (b) Outros 
Sui America Companhla Naclonal de outros 
Seguros (a) (b) (d) ee) 
Sui America Servlr;os de Saude S.A. (a) Outros 
(bl [dl [h) 
Brasllsaude Companhla de Seguros (a) Outros 
[bl 
Escritorlo de Advocada Gouvea Vieira (e) Outros 
J.H. Gouvea VIeira Escrltorio de Advocacia Outros 
[ol 
Gouvea Vieira Advocada ee) Outros 
Gouvea Vieira Advogados Assodados (e) Outros 
Total 

365 

365 

30/06/2012 

3 

lOB 

lOB 

66 

310 
B 

212 

34 

4 

853 

1.057 737 

15 B77 957 

5.523 11.195 

60 57 

382 153 

81 2.6S0 3.328 
4 114 

17.SS5 18.437 

803 200 

1.136 537 

41 7 
903 29.955 35.408 

Reeeita Despesa 
30/06/2011 30/06/2012 30/06/2011 

91 (1.957) (1.899) 

71 (41) (42) 

20 (907) (832) 

320 (138) (3 29) 

293 (2.139) (2.085) 

2B (175) (740) 

4 
(109) 

(S42) (784) 
(78) {lS} 

(151) 
827 (6.128) (6.835) 

(a) Valor referente ao plano de previdencia complementar oferecido a todos os colaboradores; 
(b) Valor referente ao seguro de vida grupal pago a funcionarios; 
(c) Valor referente aos servit;os prestados de consultoria e acompanhamento dos processos judiciais 

de natureza dvel, trabalhista e tributario. Estes contratos sao renovados anualmente e Iiquidados 
mensalmente; 

(d) Valor referente a transat;5es em conta corrente entre companhias, referente basicamente, as 
operat;5es com segura e reembolso de despesas administrativasj 

(e) Valor referente ao rateio de custo referente a aluguel com a SuJAmerica; 
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(f) Valor referente a taxa de administrac;ao a SAMI por servic;os de gestao de ativos; 
(g) Valor referente ao reembolso as empresas da SulAmerica que pagaram seus funcionarios com 

plano geral de compras de ac;5es (Stock Options) de emissao da Sui America S.A.; 
(h) Valor referente ao seguro saude a funcionarios . 

17.2. Remunera~ao da administra~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: 

Beneffcios de curto prazo a dirigentes 
Beneffcios pos-emprego 
Remunerac;ao baseada em ac;5es 
SaId os em 30/06/2012 
SaId os em 31/12/2011 
SaId os em 30/06/2011 

Contas a pagar 
543 

1.057 
1.600 
1.182 

Despesas 
(1.402) 

(53) 
(320) 

(1.775) 

(2.033) 

(a) Referente a remunerac;ao de executivos da Companhia, baseada em ac;6es da SASA, conforme 
nota 3.9. 

18. Compromissos e onus a liquidar 

18.1. Outros creditos 

Em 30/06/2012, 0 saldo de R$ 23.971 (R$ 9.861 em 31/12/2011) da rubrica 
"Outros Creditos", no ativo circulante, e composto basicamente por recursos 
bloqueados nas contas correntes bancarias referentes a demandas judiciais no 
montante de R$ 23.540 (R$9.694 em 31/12/2011). 

18.2. Garantia das provisoes tecnicas 

A Companhia possuem bens vinculados a SUSEP, oferecidos em garantia para 
cobertura das provisoes tecnicas, que estao relacionados na nota 16.4. 

18.3. Contrato de aluguel - Sao Paulo 

Em 05/07/2011, a Companhia, CIA SAUDE, SAUDE e Sui America Companhia 
Nacional de Seguros, denominada "SALIC", 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 pela varia~ao 
percentual acumulada do IGP-M, cabendo a Companhia um percentual de 10% 
sobre este montante. 

19. Depositos judiciais e fiscais, provisoes judicia is e obriga~oes fiscais 

Fiscais 
COFINS 
PIS 
Imposto de renda 
Contribuic;ao social 
Outros 
Previdenciarias 
INSS 
Trabalhistas e civeis 
Ac;5es trabalhistas 

Depositos 
judiciais e fiscais 

19.384 
40 

4.606 
7.712 

289 

54.301 

6.119 

Provisoes 
iudiciais 

469 

54.582 

2.458 

30/06/2012 
Obrigac;oes 

fiscais 

16.720 
30 

3.199 
6.358 

83 

~. 
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A~5es dveis 
Outros 
Total 
Circulante 
Nao circulante 

Fiscais 
COFINS 
PIS 
Imposto de renda 
Contribuic;ao social 
Outros 
Previdenciarias 
INSS 
Trabalhistas e c1veis 
Ac;5es trabalhistas 
Ac;5es dveis 
Outros 
Total 
Circulante 
Nao circulante 

34.083 

126.534 

126.534 

Depositos 
iudiciais e fiscais 

18.711 
37 

4.217 
6.524 

236 

51.204 

4.140 
30.394 

115.463 

115.463 

32.983 
25 

90.517 
10.960 
79.557 

Provisoes 
iudiciais 

393 

51.485 

2.984 
28.732 

30 
83.624 

7.778 
75.846 

26.390 

26.390 

31/12/2011 
Obrigac;oes 

fiscais 

16.175 
28 

2.621 
4.324 

154 

23.302 

23.302 

19.1. Movimenta~ao das provisoes para a~oes judiciais relevantes 

Saldo em Adic;oes 
31/12/2011 

Civeis 28.732 8.447 
Fiscais 
COFINS 16.175 
Demais 7.520 2.236 

Atualizac;ao 
monetaria I 

(reversao) 
350 

545 
383 

Pagamentos Saldo em 
/ baixas 30/06/2012 

(4.546) 32.983 

16.720 
10.139 

Previdenciarias 
INSS 51.485 1.651 1.446 54.582 

19.2. 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 aliquota da COFINS 
em 1% (Lei nO 10.684 de 30/05/2003) incidente sabre as receitas geradas 
nas atividades de segura e previdencia e outras receitas. Os advogados que 
patrocinam as causas reputam como provavel a perda da demanda sabre a 
majora~ao da aliquota de 1% sabre as atividades de segura e previdencia 
privada e, remota, sabre outras receitas. Os valores questionados 
encontram-se provision ados de acordo com· a expectativa de 
perda/desembolso da Administra~ao. 

(b) INSS 

A Companhia vem questionando e depositando judicial mente a contribui~ao 
previdenciaria sabre as remunera~5es pagas aos corretores de segura, 
instituidas pel a Lei Complementar nO 84/1996 e alterada pel a Lei nO 
9.876/1999, a aliquota de 20% e adicional de 2,5%, par entender que as 
servi~os de corretagem de seguros nao sao prestados as seguradoras, mas 
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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. as 
valores questionados encontram-se com sua exigibilidade suspensa por 
dep6sito judicial e provisionados em sua totalidade. as 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. 

(C) IRPJ 

A partir de 01/01/1997, a despesa de contribui~ao social tornou-se 
indedutivel na base de calculo do imposto de renda. Em decorrencia da 
altera,ao mencionada, a Companhia impetrou mandado de seguran~a, 
obtendo liminar com dep6sito judicial, assegurando a dedutibilidade da 
contribui~ao na apura~ao do imposto de renda. as advogados que 
patrocinam a causa reputam como provavel a perda da demanda. as valores 
questionados encontram-se depositados judicial mente e provisionados em 
sua totalidade. 

(d) CSLL 

De janeiro de 1997 a dezembro de 1998, as seguradoras ficaram sujeitas a 
recolher a contribui~ao social a aifquota de 18% sobre 0 lucro tributavel, 
aifquota aplicavel as institui~5es financeiras, of end en do 0 prindpio da 
isonomia. A Companhia obteve Iiminar para recolher a contribui~ao social a 
aifquota de 8%, depositando judicial mente a diferen~a de aifquota para os 
18% cobrados, estando 0 passivo contingente provisionado na sua 
totalidade. as 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 de 6% da aifquota da 
Contribui,ao Social a partir de maio de 2008, passando a aifquota de 9% 
para 15%. Nesse sentido, a Companhia passou a questionar a 
constitucionalidade dessa majora~ao tendo impetrado Mandado de 
Seguran,a, provisionando e depositando judicialmente os valores 
questionados. as advogados que patrocinam a causa reputam como possivel 
a perda na demanda. 

20. Patrimonio Hquido 

20.1. Capital social 

a capital social da Companhia em 30/06/2012 e 31/12/2011 e de R$227.551, 
dividido em 29.630.262 a~5es ordinarias nominativas, sem valor nominal e 
totalmente integralizadas. De acordo com 0 estatuto, sao assegurados aos 
acionistas dividendos obrigat6rios equivalentes a 25% do lucro ifquido do 
exerdcio, ajustado em consonancia com a legisla~ao em vigor. 

20.2. Reserva legal 

Eo constituida a razao de 5% do lucro liquido apurado em cada exerdcio social nos 
term os do artigo 193 da Lei nO 6.404/1976, alterada pel a Lei nO 10.303/2001, ate 
o limite de 20% do capital social. A constitui~ao da reserva legal podera ser 
dispensada no exerdcio em que 0 saldo, acrescido do montante de reservas de 
capital, exceder a 30% do capital social. 
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20.3. Reserva estatutaria 

Constitufda em ate 71,25% do lucre Ifquido apurado em cada exerC1CIO social 
destinada a expansao de negocios sociais, apos as destina~5es para reserva legal 
e dividendos, nao podendo exceder 0 montante do capital SOCial. Uma vez atingido 
tal limite, a Assembleia Geral, por preposta dos orgaos de administra~ao, 
deliberara sobre aplica~ao do excesso na integraliza~ao ou no aumento do capital 
social ou na distribui~ao de dividendos. 

20.4. Ajuste de avalia!;ao patrimonial 

A rubrica "Ajuste de Avalia~ao Patrimonial" considera, conforme legisla~ao 
vigente, os efeitos decorrentes dos criterios de registro e avalia<;ao dos tftulos e 
val ores mobiliarios c1assificados na categoria disponfvel para a venda, relativos a 
tftulos proprios, Ifquidos dos correspondentes efeitos tributarios. 

21. Detalhamento das contas de resultado 

21.1. Principais ramos de atua!;ao 

30[06[2012 30[06[2011 
Premios Sinistra- Comissio- Premios Sinistra- Comissio-
Ganhos lidade namento Ganhos lidade namento 

Acidentes pessoais 58.841 26,17% 30,94% 70.336 26,87% 22,17% 
Vida em grupo (a) 154.801 67,04% 22,50% 23.380 283,86% 102,85% 
Vida individual 23.833 55,96% 19,99% 24.871 ·35/83% 18,17% 
Outros 20.564 12.787 
Total 258.039 131.374 

(a) A var!a~ao ocorrida em 2011 refere-se ao incremento na Provisao de Insuficiencia de Premios 
(PIP), no montante de R$ 97.024 no semestre. 

21.2. Sinistros ocorridos 

Sinistros 
Despesas com beneficios 
Recuperac;ao de sinistros 
Sa[vados e ressarcimentos 
Variac;ao de sinistros ocorridos mas nao avisados 
Total 

21.3. Custos de aquisi!;ao 

Comissoes: 
Sabre premios 
Sobre agenciamento 
Sobre premios cancelados e restitufdos 
Sobre premios cedidos 
Variac;ao de custos de aquisic;ao diferidos 
Total 

30[06{2012 
(113.546) 

(13.733) 
475 

6 
(10.940) 

(137.738) 

30[06/2012 
(144.709) 

(1.536) 
68.476 
14.686 

(3.063) 
(66.146) 

30[06[2011 
(89.816) 

(7.849) 
(264) 

21 
2.055 

(95.853) 

30[06[2011 
(80.883) 

(2.804) 
23.826 

117 
7.133 

(52.611) 

21.4. Outras receitas e despesas operacionais - Seguros 

Constituic;ao de provisao para ac;6es judicia is cfveis e outras 
operac;5es de seguros 
Despesas com operac;5es de seguros 
Despesas com pr6-Jabore 
Reversao / (constituh;ao) da provisao para riscos de credito 
Despesas com administrac;ao de seguros e resseguros 
Outras operac;5es de seguros 
Total 

30[06{2012 

(8.915) 
(247) 

(11.965) 
(1.503) 

(308) 
(1.378) 

(24.316) 

30/06[2011 

(5.554) 
(4.127) 

(12.201) 
313 

(548) 
(1.998) 

(24.115) 
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21.5. Resultado com opera~6es de resseguro - Seguros 

30{06/2012 30{06{2011 
Indeniza~oes e despesas com sinistros de resseguros 
Variac;ao da provisao de sinistros / eventos ocorridos mas 
nao avis ados 
Variac;ao da provisao de eventos ocorridos e nao avisados 

Receitas com resseguro 
Premios de resseguros 

Despesas com resseguro 

Resultado com operac;:oes de resseguro 

21.6. Despesas administrativas 

Pessoal proprio (a) (b) 
Servic;os de terceiros 
Localizac;ao e funcionamento 
Publicidade e propaganda 
Outras 
Total 

30{06/2012 
(9.515) 

(15.444) 
(3.718) 

(939) 
(2.130) 

(31.746) 

1.080 

(680) 
(28) 
372 

(6.795) 
(6.795) 

(6.423) 

30{06/2011 
(9.227) 

(14.259) 
(4.161) 

(836) 
(1.614) 

(30.097) 

3.382 

(475) 
(47) 

2.860 
(8.220) 

(8.220) 

(5.360) 

(a) Em 30/06/2012 e 30/06/2011, no item Pessoal Pr6prio, estao incluidas as remunerac;5es e as 
encargos de dirigentes (vide nota 17.2). 

(b) Em 30/06/2012 e 30/06/2011, as beneficios pagos aDs funcionarios estao representados par: 

Vale alimenta~ao, refei~ao e transporte 
Segura saude e odontologico 
Treinamento 
Previdencia privada 
Auxflio creche/baba 
Outros 
Total 

21.7. Resultado financeiro 

Titulos e valores mobiliarios 
Valor justo per meio do resultado 
Disponivel para venda 
Mantido ate 0 vencimento 

Opera~oes de seguros - previdencia e VGBL 
Opera~oes de seguros - outros 

30{06/2012 
(820) 
(175) 

(5) 
(72) 
(46) 
(36) 

(1.154) 

Atualiza~ao monetaria e juros da provisao de sinistros a 
liquidar em disputa judicial, provisao para a~oes judiciais e 
obriga~oes fiscais 
Outros 
Total 

21.7.1. Receitas financeiras 

Valoriza~ao de quotas de fundos de investimentos 
Tltulos de renda fixa - privados 
Tltules de renda fixa - publicos 
Opera~5es de seguros 
Juros e varia~ao moneta ria sobre a~5es e depositos judicia is 
Outras 
Total 

30{06{2011 
(693) 
(579) 

(30) 
(57) 
(48) 
(38) 

(1.445) 

30{06{2012 30{06{2011 
181.175 
103.867 

14.385 
62.923 

(132.609) 
(2.753) 

(1.149) 
582 

45.246 

30{06{2012 
281.913 

8.881 
36.717 

310 
3.537 
1.625 

332.983 

145.378 
69.922 
10.454 
65.002 

(110.830) 
1.665 

1.463 
969 

38.645 

30{06{2011 
225.737 

2.914 
43.086 

524 
3.767 
2.184 

278.212 



21.7.2. Oespesas financeiras 

Desvalorizac;ao de quotas de fundos de investimentos e de 
tltulos publicos e privados 
Operac;5es de seguros 
Atualizac;ao monetaria e juros da provisao de sinistros a 
liquidar em disputa judicial, provisao para ac;5es e 
obrigac;5es fiscais 
Atualizac;ao moneta ria e juros das provisoes tecnicas -
operac;5es de previdencia e VGBL 
Outras 
Total 

22. Reconciliac;:ao do imposto de renda e contribuic;:ao social 

30[06[2012 30[06[2011 

(146.336) (126.359) 
(3.063) 1.141 

(4.686) (2.304) 

(132.609) (110.830) 
(1.043) (1.215) 

(287.737) (239.567) 

o imposto de renda e a contribui~ao social de 30/06/2012 e 30/06/2011, calcuJados com 
base nas aJfquotas oficiais, estao reconciliados para os vaJores reconhecidos nas 
demonstra~5es de resuJtado, conforme demonstrado a seguir: 

Luera I (prejulzo) antes da provisao para 
impasto de renda I contribuic;ao social e 
participac;oes 
Receita / (dcspesa) de impasto de renda e 
contribuic;ao social as aliquotas - 25% e 150/0 

Adi4;:6es: 
Provisao para a<;5es judiciais e obriga<;5es fiscais 
Redu<;ao ao valor recuperavel 
Outras adi<;5es 

Exclusoes: 
Equivalencia patrimonial 
Reversao da redu<;ao ao valor recuperavel 
Atualiza<;ao de depositos judicias 
Reversao de despesas nao dedutiveis 
Reversao de Participa<;5es nos [ucros 
Outras exclus5es 
Constitui~ao de prejuizo fiscal e base 
negativa 
Compensa~ao de prejuizo fiscal e base 
negativa 
Redu~ao por Incentivo Fiscal 
Receita / (despesa) com impasto de renda e 
contribui~ao social corrente 
Impostos diferidos 
Constitui~aa/(reversao) de creditos 
tributarios sobre prejuizos fiscais e base 
negativa 
Reversao da redu~ao ao valor recuperavel 
prejuizo fiscal/base negativa 
Constitui~ao/(reversao) de creditos 
tributarios sobre diferen~as temporarias 
Debito tributario sobre atualiza~oes de 
depositos judiciais 
Reversao da redu~ao ao valor recuperaveI 
diferen~a temporaria 
Receitas/(despesas) de imposto de renda e 
contribuic;ao social registrada na 
demonstra~ao do resultado 

Impasto 
de renda 

35.897 

(8.974) 

(1.987) 
(377) 

(78) 

645 
42 

113 

3.185 
113 

(7.318) 

(3.184) 

2 

2.200 

(648) 

(8.948) 

30[06{2012 
Contribuic;ao 

social 

35.897 

(5.385) 

(1.192) 
(226) 

(46) 

387 
68 
68 

1.898 

(4.428) 

(1.898) 

1 

1.320 

(388) 

(5.393) 

30{06{2011 
Impasto Contribuic;ao 
de renda social 

(36.440) 

9.110 

(1.186) 

54 
78 

757 
2.726 

141 
914 

(11.610) 

984 

11.561 

(1.483) 

(757) 

10.305 

~\ 

(36.440) 

5.466 

(712) 

(124) 

33 
47 

454 
1.692 

85 

(7.023) 

(82) 

6.993 

(890) 

(454) 

1 

5.568 



23. Beneficios pos-emprego 

(a) Beneficio de aposentadoria suplementar 

Beneficio concedido aos funciomlrios ate 2004 e que correspondia a 60% da media 
salarial das ultimas 36 remunera~oes 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. Quando da altera\;ao do regime do beneficio, 0 passiv~ 
atuarial foi total mente revertido contra 0 ativo atuarial, permanecendo somente 0 cn§dito 
atuarial, no montante de R$2.038 em 30/06/2012 (R$2.046 em 31/12/2011), 
registrados na rubrica "Titulos e Creditos a Receber" no ativo circulante e nao circulante, 
relativo as contribui\;oes passadas aportadas pelos funcionarios que nao fazem mais 
parte do atual quadro de pessoal e que sera utilizado para fazer face as futuras 
contribui~oes. A despesa com PGBL em 30/06/2012 foi de R$53 (R$49 em 30/06/2011). 

24. Conciliac;ao entre lucro IIquido e caixa IIquido gerado (consumido) nas 
atividades operacionais 

LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO) DO SEMESTRE 
MAIS 
Deprecia~5es e amortizar;5es 
Juras e variac;6es monetarias sabre provisoes para ac;5es judiciais e 
obrigac;5es fiscais 
Outros 
MENOS 
Juras e variac;5es monetarias sabre creditos a compensar 
Resultado positivo de equiva[encia patrimonial 
Jures e variac;5es monetarias sabre provisoes para ac;5es judiciais e 
obrigac;5es fiscais 
ATIVIDADES OPERACIONAIS 
Variac;ao das aplicac;5es 
Variac;ao dos cn~ditos das operac;5es de seguros, resseguros e previdencia 
Variac;ao de tftulos e creditos a receber 
Variac;ao de outros va[ores e bens 
Variac;ao das despesas antecipadas 
Dividendosjjuros sabre capital proprio recebidos de controladas e coligadas 
Variar;ao de contas a pagar 
Variar;ao dos debitos de operac;oes com seguros, resseguros e previdencia 
Variac;ao de depositos de terceiros 
Variac;ao de outros debitos e debitos diversos 
CAIXA LIQUIDO GERADO (CONSUMIDO) NAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS 

30[06[2012 30[06[2011 
21.142 (21.723) 

856 803 

1.050 1.610 
170 

(122) (401) 
(218) 

(4.175) (3.296) 

(68.734) (365.955) 
(19.082) (26.776) 

(903) (25.577) 
(11) 

(733) (950) 
1.861 

14.363 6.232 
225.106 353.871 

5.304 1.969 
5.810 1.323 

179.882 (77.068) 




