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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Participantes:

A Sabemi Previdência Privada, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submete

à sua apreciação, o presente Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o

Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao primeiro semestre de 2012.

Cenário econômico

A economia brasileira voltou a apresentar sinais positivos de crescimento no exercício de 2012.

O mercado de previdência privada tem crescido a taxas elevadas e a expansão continuará no

futuro. A previdência complementar aberta se consolida como importante elo na cadeia dos

mecanismos de proteção contra riscos de aposentadoria e pensão.

Resultado da entidade

A Entidade apresentou no primeiro semestre de 2012 um déficit de R$ 907 mil, impactado pelo

incremento nas provisões judiciais. Entretanto, o resultado negativo deverá ser revertido até o

encerramento do exercício em curso.

Organização estatutária

Não houve, no primeiro semestre de 2012, qualquer tipo de acordo com o quadro associativo

da Entidade e alteração estatutária.

O Conselho Deliberativo da Entidade Sabemi Previdência Privada é atuante e participa das

decisões da Diretoria da Entidade.

Controles internos

A Entidade está fazendo a manutenção da sistemática de controles internos, a qual é

responsabilidade da Administração, conforme determina a legislação vigente, mediante a

análise, revisão e aderência dos processos e normas internas e análise constante do

gerenciamento de riscos.
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Declaração sobre a capacidade financeira

As aplicações financeiras estão classificadas como “títulos para negociação”, ajustadas pelo

valor de mercado.

Os benefícios de planos previdenciários são pagos rigorosamente em dia, assim como todas as

demais obrigações de qualquer natureza, seguindo os procedimentos determinados pelo órgão

fiscalizador.

Perspectivas futuras

A Entidade continuará a envidar seus esforços na venda de planos de previdência

complementar na modalidade de pecúlio, projetando o crescimento das operações para o

segundo semestre de 2012.

Agradecimentos

Agradecemos aos nossos participantes pelo apoio e confiança que depositaram em nossa

Entidade, e permanecemos à disposição para quaisquer outras informações, em nossa sede

social.

Porto Alegre, 30 de agosto de 2012.
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Eliana Schwingel Diederichsen Beatriz Varela Fernández
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Ativo

30 de
junho

de 2012

31 de
dezembro

de 2011 Passivo e patrimônio líquido

30 de
junho

de 2012

31 de
dezembro

de 2011

Circulante 15.165 13.564 Circulante 9.240 9.899

Disponível 37 187 Contas a pagar 867 672
Caixa e bancos 37 187 Obrigações a pagar (Nota 9) 832 647

Impostos e encargos sociais a recolher (Nota 10) 21 11
Aplicações (Nota 5) 13.750 12.076 Encargos trabalhistas (Nota 11) 10 7

Impostos e contribuições (Nota 12) 4 3
Títulos e créditos a receber 1.242 1.058 Outras contas a pagar 4

Títulos e créditos a receber (Nota 5) 965 1.057
Outros créditos 277 1 Débitos de operações com previdência complementar (Nota 13) 101 419

Outros débitos operacionais 101 419
Outros valores e bens (Nota 7) 136 243

Bens à venda 136 243 Depósitos de terceiros (Nota 14) 5.685 6.046

Não circulante 10.803 11.505 Provisões técnicas - previdência complementar (Nota 15) 2.587 2.762
Planos bloqueados 243 292

Realizável a longo prazo 6.990 7.692 Planos não bloqueados 2.344 2.470
Títulos e créditos a receber 6.990 7.692

Títulos e créditos a receber (Nota 5) 118 85 Não circulante 9.815 7.350
Depósitos judiciais (Nota 6) 6.872 7.607

Contas a pagar 6.907 4.604
Investimentos (Nota 8) 3.809 3.809 Obrigações a pagar (Nota 9) 6.907 4.604

Imóveis destinados à renda 3.809 3.809
Provisões técnicas - previdência complementar (Nota 15) 891 890

Imobilizado 4 4 Planos bloqueados 243 261
Bens móveis 4 4 Planos não bloqueados 648 629

Outros débitos 2.017 1.857
Provisões judiciais (Nota 17) 2.017 1.857

Patrimônio social (Nota 18) 6.913 7.820
Reservas patrimoniais 3.204 3.204
Reservas de retenção de superávits 4.616 4.616
Déficits acumulados (907)

Total ativo 25.968 25.069 Total do passivo e patrimônio líquido 25.968 25.069
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2012 2011

Rendas de contribuições e prêmios 1

Receitas de contribuições 1
Variações de outras provisões técnicas (4) (24)
Benefícios retidos (129) (153)
Custo de aquisição (Nota 19) (96) (27)
Contribuições para cobertura de riscos (Nota 20) 1.010 1.071
Variação das provisões técnicas de prêmios 24 (21)

Prêmio ganho 805 846
Sinistros ocorridos (245) (709)
Outras receitas operacionais (Nota 19) 1.997 2.037
Despesas administrativas (Nota 19) (4.003) (1.956)
Despesas com tributos (Nota 19) (94) (137)
Resultado financeiro (Nota 19) 635 418
Resultado patrimonial (Nota 19) (5) (4)

Resultado operacional (910) 496

Ganhos e perdas com ativos não correntes 3 27

Superávit/déficit do semestre (907) 523

Não houve resultados abrangentes, nos semestres apresentados. Portanto, não é apresentada uma demonstração
específica de resultados abrangentes.
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Reserva de retenção
de superávit

Superávit
Reserva Contingências (déficit)

patrimonial Estatutária de benefícios acumulado Total

Em 1
o

de janeiro de 2011 3.204 4.117 289 (124) 7.486
Superávit do semestre 523 523

Em 30 de junho de 2011 3.204 4.117 289 399 8.009

Em 1
o

de janeiro de 2012 3.204 4.176 440 7.820
Déficit do semestre (907) (907)

Em 30 de junho de 2012 3.204 4.176 440 (907) 6.913
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2012 2011

Atividades operacionais
Superávit (déficit) do período (907) 523

Variações das contas patrimoniais
Ativos financeiros (1.673) (3.102)
Outros ativos (111) 1.434
Depósitos judiciais e fiscais 735 (208)
Fornecedores e outras contas a pagar 2.484 19
Impostos e contribuições 14
Débitos das operações com previdência complementar (318) 20
Depósito de terceiros (361) 1.153
Provisões técnicas - previdência complementar (174) 332
Provisões judiciais 161 (273)

Caixa líquido consumido nas atividades operacionais (150) (102)

Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (150) (102)

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 187 491
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 37 389

Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (150) (102)
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1 Informações gerais

A Entidade tem personalidade jurídica de uma entidade sem fins lucrativos e tem por objeto instituir
planos de previdência privada aberta. A Entidade possui sede na Rua Sete de Setembro 515 - 4o andar,
centro - Porto Alegre - RS, tendo suas atividades reguladas pelo Conselho Nacional de Seguros
Privados (CNSP) e pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

A Entidade também está atuando como correspondente de instituição financeira no país, de acordo com
a Circular SUSEP no 320/06.

Aprovação das demonstrações financeiras

As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria da Entidade em 3 de agosto
de 2012.

2 Apresentação das demonstrações financeiras e
principais políticas contábeis

2.1 Resumo das principais políticas contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão
definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os períodos
apresentados, salvo disposição em contrário.

2.2 Base de preparação

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP), incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPCs) e aprovados pela SUSEP, no que não contrariem a Circular SUSEP no 430, de
5 de março de 2012.

A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e
também o exercício de julgamento por parte da administração da Entidade no processo de aplicação das
políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. Os resultados efetivos podem ser diferentes das
estimativas e premissas adotadas.

Moeda funcional e moeda de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Entidade são avaliados utilizando-se a moeda do
principal ambiente econômico, no qual a empresa atua (moeda funcional). As demonstrações financeiras
são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional e de apresentação da Entidade.

2.3 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos bancários.
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2.4 Ativos financeiros

(a) Classificação

A Entidade classifica seus ativos financeiros sob a seguinte categoria: mensurados ao valor justo por
meio do resultado e empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos
financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no
reconhecimento inicial.

(i) Ativos financeiros mensurados ao valor
justo por meio do resultado

Os ativos financeiros mensurados ao valor junto por meio do resultado são ativos financeiros mantidos
para negociação. Os títulos e valores mobiliários classificados nessa categoria são adquiridos com o
propósito de serem ativa e frequentemente negociados e são contabilizados ajustados ao valor de
mercado, computando-se a valorização ou desvalorização em contrapartida à adequada conta de receita
ou despesa, no resultado do exercício. Os ativos dessa categoria correspondem a aplicações financeiras
classificadas como ativos circulantes.

Os fundos de investimento financeiro são avaliados pelo valor da quota informado pelos
administradores dos fundos, na data do balanço.

(ii) Empréstimos e recebíveis

Os empréstimos e recebíveis da Entidade compreendem as operações de títulos e créditos a receber,
demais contas a receber e caixa e equivalentes de caixa, exceto os investimentos de curto prazo. Os
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros
efetiva.

Os valores registrados nas contas de créditos a receber são decorrentes de créditos de convênios
operacionais e créditos resultantes da venda de investimentos (imóveis), incluindo a atualização
monetária e juros auferidos e incorridos até a data do balanço.

(b) Reconhecimento e mensuração

Os ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor
justo, e os custos da transação são contabilizados em contrapartida à conta específica do resultado. Os
ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham
vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a Entidade tenha transferido,
significativamente, todos os riscos e benefícios da propriedade. Tais ativos, subsequentemente, são
contabilizados pelo valor justo. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações de valor justo de ativos financeiros mensurados ao
valor justo por meio de resultado são apresentados na demonstração do resultado do período que
ocorrem.

(c) Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial quando há
direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e intenção de liquidá-los numa base
líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
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(d) Redução ao valor recuperável de
ativos financeiros (impairment)

A Entidade avalia no final de cada período se há evidência de que a qualidade de crédito de um ativo ou
grupo de ativos está deteriorada, e os prejuízos de impairment são incorridos como resultado de um
evento de perda, o qual tem impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo ou grupo de ativos
financeiros.

Os critérios que a Entidade adota para determinar se há evidência objetiva de perda por impairment
incluem:

. dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor;

. quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal;

. o grupo, por razões econômicas ou jurídicas relativas à dificuldade financeira do tomador do
empréstimo, garante ao tomador uma concessão que o credor não consideraria;

. declaração de falência ou reorganização do tomador de serviço;

. desaparecimento de mercado ativo para o ativo financeiro;

. dados indicando que há redução mensurável nos futuros fluxos de caixa estimados com base na
carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial, incluindo: (i) mudanças adversas na
situação do pagamento dos tomadores de empréstimo na carteira; (ii) condições econômicas
nacionais ou locais que se correlacionam com as inadimplências sobre os ativos na carteira.

Mediante a avaliação da existência de evidência objetiva de perda por impairment, a Entidade mensura
o prejuízo.

Nesta circunstância o saldo contábil é reduzido ao seu valor recuperável e o valor do prejuízo é
reconhecido na demonstração do resultado.

Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição puder ser
relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após a perda por impairment ter sido
reconhecida, a reversão da perda será realizada e registrada na demonstração do resultado.

2.5 Ativos não circulantes

Realizável a longo prazo

É demonstrado pelos valores de realização ou liquidação, inclusos, quando aplicável, os rendimentos,
encargos e as variações monetárias, incorridos até a data do balanço.

2.6 Investimentos

Registrados pelo custo de aquisição.
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2.7 Redução ao valor recuperável de ativos
não financeiros

O imobilizado e outros ativos não financeiros, circulantes ou não circulantes, são revistos anualmente
para se identificarem evidências objetivas de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou
alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o
caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida
pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o
preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no
menor grupo de ativos para o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente.

2.8 Contratos de seguros

Na adoção inicial do CPC 11, a Entidade efetuou o processo de classificação de todos os contratos de
previdência (seguros) com base em análise de transferência de risco significativo de seguro entre as
partes, considerando, adicionalmente, todos os cenários com substância comercial em que o evento
segurado ocorre comparado com cenários em que o evento segurado não ocorre.

A Entidade define risco de subscrição e/ou seguro como o risco transferido por qualquer contrato onde
haja a possibilidade futura de que o evento garantido, e passível de pagamento de benefício, ocorra. Para
um grupo de contratos de previdência (seguro), onde a teoria das probabilidades é aplicada para a
precificação e provisionamento, a Entidade entende que o principal risco transferido para a Entidade é o
risco de que os eventos ocorridos avisados e os pagamentos de benefícios resultantes desses eventos
excedam o valor contábil dos passivos de contratos de previdência (seguros). Contratos de investimento
são aqueles contratos que não transferem risco de seguro ou transferem risco de seguro insignificante.

2.9 Avaliação de passivos originados de
contratos de seguro

Provisões relacionadas à atividade
de previdência

As provisões técnicas visam dar garantia às operações de previdência privada, com base em cálculos
atuariais. São calculadas de acordo com as notas técnicas atuariais aprovadas pela SUSEP e critérios
estabelecidos pela Resolução CNSP no 162/06 e alterações promovidas pelas Resoluções CNSP
nos 181/07, 195/08 e 204/09.

Correspondem ao valor das obrigações assumidas sob forma de planos de aposentadoria, pensão e
pecúlio.

(a) Provisão de Insuficiência de Contribuição (PIC)

Constituída para complementar as provisões caso estas não sejam suficientes para garantir os
compromissos futuros. Ela está subdividida em dois tipos: (i) relacionada aos valores dos benefícios em
curso; e (ii) relacionadas aos valores dos riscos que ainda não estão em gozo de benefício.

Além disto, esta provisão, com a publicação da Circular SUSEP no 410/2010, passou a assumir uma
função adicional que é a de absorver as insuficiências expostas pelo Teste de Adequação dos
Passivos (TAP). As principais premissas de cálculo são:

. tábuas de mortalidade BR-EMS 2010 e AT-2000, segregadas por sexo, com fatores de ajuste de
expectativa de vida denominado improvement;
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. indexador monetário do plano;

. taxa de juros remuneratórios;

. expectativa futura da taxa de juros remuneratória (quando aplicável);

. valor dos benefícios;

. ETTJ padrão SUSEP (quando aplicável).

(b) Provisão de Oscilação de Riscos (POR)

Constituída para dar cobertura a eventuais desvios na materialização dos riscos em relação aos
compromissos esperados. Calculada conforme metodologia aprovada em Nota Técnica Atuarial. As
principais premissas de cálculo são:

. contribuições líquidas arrecadadas;

. benefícios pagos;

. sinistralidade;

. medidas de dispersão das variáveis envolvidas.

(c) Provisão para Despesas Administrativas (PDA)

Constituída para cobrir as despesas administrativas dos planos decorrentes de pagamento de benefícios.
Calculada conforme metodologia aprovada em nota técnica atuarial. As principais premissas de cálculo
são:

. expectativa de pagamento de benefícios;

. valor dos benefícios em risco, garantidos pela Entidade;

. expectativa de despesas relacionadas com os tipos de benefícios garantidos pela Entidade.

(d) Provisão para Eventos Ocorridos e
Não Avisados (IBNR)

Constituída para cobrir os eventos já ocorridos e que por qualquer motivo ainda não foram avisados à
Entidade. As principais premissas de cálculo são:

. valores de benefícios pagos;

. valor dos benefícios pendentes;

. provisão matemática de benefícios concedidos (quando aplicável);

. atualização monetária vinculada.

(e) Provisão de contribuições

Constituídas para provisionar parte das Contribuições arrecadadas, com o objetivo de ajustá-las aos seus
respectivos períodos de risco. As provisões de contribuição são:

. Provisão de Riscos Não Expirados (PRNE);

. Provisão de Riscos Não Expirados - Riscos Vigentes mas Não Recebidos (PRNE-RVNR);

. Provisão Complementar de Contribuições (PCC).
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Em função do número de participantes da Entidade, a metodologia empregada para o cálculo destas
provisões são os dispostos pela SUSEP, através da Resolução CNSP no 162/2006. As principais
premissas de cálculo são:

. contribuições emitidas e arrecadadas;

. data de emissão do risco;

. data de início de vigência do risco;

. data de término da vigência do risco.

(f) Provisão de Benefícios a Regularizar (PBaR)

Constituída para cobrir os eventos já ocorridos e avisados à Entidade. Seu cálculo possui distinções
quando do status do evento, entre administrativo e judicial. As principais premissas de cálculo são:

. valores calculados de benefícios;

. juros de mora;

. atualização monetária;

. probabilidade judicial de perda (para benefícios vinculados a processos judiciais).

(g) Provisão Matemática de Benefícios
Concedidos (PMBC)

Constituída para garantir o pagamento de benefícios sob o formato de renda (aposentadorias e pensões).
Seu método específico de cálculo é vinculado às características técnicas do benefício, devidamente
descritas em Nota Técnica Atuarial. As principais premissas de cálculo são:

. valores calculados de benefícios;

. juros de remuneratórios do plano;

. atualização monetária;

. tábua de mortalidade do plano (quando aplicável);

. prazo de pagamento programado do benefício (quando aplicável).

(h) Provisão de Resgates e Outros Valores a
Regularizar (PROVAR)

Constituída com base nos valores de resgates previstos nos planos e ainda não regularizados pelos seus
beneficiários ou por outros valores pelos quais sejam devidos e por qualquer razão ainda não tenham
sido regularizados. As principais premissas de cálculo são:

. valores calculados de resgates;

. outros valores a regularizar;

. atualização monetária.

(i) Teste de adequação dos passivos (Liability
Adequacy Test (LAT))

Conforme requerido pelo CPC 11, a cada data de balanço a Entidade elabora o teste de adequação dos
passivos para todos os contratos vigentes na data de execução do teste. Este teste é elaborado
considerando-se como valor líquido contábil todos os passivos de contratos de seguros permitidos
segundo o CPC 11, que também estabelece que os contratos de previdência sejam considerados contratos
de seguros, contexto operacional desta Entidade de Previdência Privada Aberta.
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O teste de adequação dos passivos, segundo as determinações legais, considerou todos os fluxos de caixa
futuros dos direitos e das obrigações oriundas dos contratos e certificados vigentes em 31 de dezembro
de 2011 e os valores já provisionados referentes a esses contratos, além de premissas atuariais correntes
até o final de vigência destes direitos e obrigações, sem considerar novos contratos e certificados.

Para esse teste, a Entidade elaborou metodologia que considera a sua melhor estimativa para cada um
dos fluxos de caixa futuros, que também incluem as despesas incrementais e de liquidação de benefícios,
sempre utilizando premissas correntes e realistas para o teste. Os fluxos de caixa são trazidos a valor
presente, a partir de premissas de taxas de juros livres de risco. A metodologia elaborada pela Entidade
leva em consideração elementos que impactam diretamente no fluxo de caixa dos referidos contratos,
tais como níveis de permanência dos participantes no plano, taxas de mortalidade da tábua
BR-EMS-2010 M&F publicada pela SUSEP, ajustada por critérios de desenvolvimento da expectativa de
longevidade, além da já mencionada taxa de juros livre de risco. Caso seja identificada qualquer
deficiência no teste em referência, a Entidade registra imediatamente uma provisão complementar em
contrapartida ao resultado do período. O LAT seguiu o que determina a Circular SUSEP no 410/2011.

Destaca-se que, para as demonstrações financeiras intermediárias do ano de 2012, segundo consta no
conteúdo da Circular SUSEP no 446/2012, as Entidades Abertas de Previdência Complementar foram
dispensadas de efetuarem o cálculo do Teste de Adequação dos Passivos de que trata a Circular 410.

2.10 Obrigações a pagar

Fornecedores e outras contas a pagar são obrigações a liquidar por bens ou serviços que foram
adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificados como passivos circulantes
se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, são apresentados como passivo não
circulante. São, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo e, subsequentemente, mensurados pelo custo
amortizado com o uso da taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidos ao valor da
fatura correspondente. Os demais passivos demonstrados incluem os valores conhecidos e calculáveis,
acrescidos dos encargos e das variações monetárias (em base pro rata dia).

2.11 Impostos e contribuições

Incluem as provisões para o Programa de Integração Social (PIS), e para a Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) os quais são calculados com base nos critérios
estabelecidos pela legislação vigente. A provisão para PIS é constituída à alíquota de 0,65% e a COFINS,
no exercício 2010 à alíquota de 4,0%, ambas sobre o faturamento deduzido de eventos indenizáveis. No
semestre a entidade obteve o direito ao não recolhimento da COFINS, suspendendo o recolhimento
mensal do referido tributo a contar do mês de maio de 2011.

2.12 Provisões para contingências, passivos
contingentes e obrigações legais

As provisões são constituídas levando em conta a opinião dos assessores jurídicos internos e externos, a
natureza das ações, à similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de
tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável, o que ocasionaria uma provável saída de
recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com
suficiente segurança.
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Os passivos contingentes classificados como perda possível não são registrados, mas são divulgados em
nota explicativa quando relevantes e os assuntos classificados como perda remota não são
provisionados, porém são divulgados pela administração quando relevantes.

As obrigações legais são provisionadas independentemente da opinião de êxito dos assessores jurídicos.

2.13 Benefícios a empregados

As provisões trabalhistas, principalmente relativos as férias, 13o salário e os respectivos encargos sociais,
são calculadas e registradas segundo o regime de competência.

A Entidade não concede plano de pensão ou outros benefícios pós-emprego, nem esquemas de
remuneração baseado em ações.

2.14 Reconhecimento das receitas

Receitas e despesas de previdência

As contribuições de previdência são reconhecidas de acordo a vigência do risco e ajustadas por meio da
variação das provisões matemáticas.

As despesas com provisões técnicas de previdência são contabilizadas simultaneamente ao
reconhecimento das correspondentes receitas.

As demais receitas e despesas são reconhecidas no resultado do exercício em que incorreram, ou seja,
segundo o regime de competência.

3 Estimativas e julgamentos contábeis críticos

A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
requer que a administração use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis.
Os ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas envolvem, dentre outros,
avaliação sobre a recuperação dos valores registrados nas provisões para contingências. A liquidação das
transações que envolvem essas estimativas poderá ser efetuada por valores diferentes dos estimados em
razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Entidade revisa essas estimativas e
premissas periodicamente.

(a) Estimativas e julgamentos utilizados na
avaliação de passivos de seguros

O componente onde a administração mais exerce o julgamento e utiliza estimativa é na constituição dos
passivos de seguros da Entidade. Existem diversas fontes de incerteza que precisam ser consideradas na
estimativa dos passivos que a Entidade liquidará em última instância. A Entidade utiliza todas as fontes
de informação internas e externas disponíveis sobre experiência passada e indicadores que possam
influenciar as tomadas de decisões da administração, dos atuários e dos especialistas da Entidade para a
definição de premissas atuariais e da melhor estimativa do valor de liquidação de sinistros e benefícios
para contratos cujo evento segurado já tenha ocorrido. Como consequência, os valores provisionados
podem diferir dos valores liquidados efetivamente em datas futuras para tais obrigações (vide política
contábil divulgada na Nota 4.1 sobre gestão de risco de seguro e análises de sensibilidade das principais
premissas utilizadas na avaliação destes passivos).
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(b) Estimativas e julgamentos utilizados na avaliação
de provisões para contingências fiscais,
cíveis e trabalhistas

A Entidade é parte em demandas judiciais envolvendo as áreas cíveis, fiscais e trabalhistas, as quais são
consideradas para elaboração das demonstrações financeiras, em conformidade com as normas
contábeis vigentes. Os critérios utilizados pela administração da Entidade para a contabilização das
demandas observam as evidencias fáticas, legais e jurisprudenciais para a correta classificação e
mensuração do risco econômico envolvido em cada demanda judicial, levando-se em consideração,
ainda, os estudos e pareceres elaborados pela assessoria jurídica da Entidade em conjunto com
profissionais especializados.

4 Gerenciamento de riscos

Os principais riscos decorrentes das atividades da Entidade são os riscos de seguro, riscos financeiros e
risco de solvência. O gerenciamento desses riscos envolve diferentes departamentos, e contempla uma
série de políticas e estratégias de alocação de recursos consideradas adequadas pela administração.

4.1 Gestão de risco de seguro

Oriundo de uma situação econômica adversa que contraria as expectativas da Entidade, no momento da
elaboração de sua política de subscrição no que se refere às incertezas existentes nas premissas atuariais
e financeiras ou na constituição das provisões técnicas, o risco de subscrição e/ou de seguro pode ser
identificado, mais especificamente, nos seguintes itens: risco no processo de subscrição (fase de
contratação dos planos, quando se avalia o perfil do proponente), risco na precificação do produto
(parâmetros de cálculo), risco de definição dos produtos (modelagem do produto), risco de retenção
líquida, risco moral e risco nas provisões relacionadas. A Entidade define risco de subscrição e/ou
seguro como o risco transferido por qualquer contrato onde haja a possibilidade futura de que o evento
garantido, e passível de pagamento de benefício, ocorra. Para um grupo de contratos de previdência
(seguro), onde a teoria das probabilidades é aplicada para a precificação e provisionamento, a Entidade
entende que o principal risco transferido para a Entidade é o risco de que os eventos ocorridos avisados e
os pagamentos de benefícios resultantes desses eventos excedam o valor contábil dos passivos de
contratos de previdência (seguros).

Essas situações ocorrem, na prática, quando a frequência e severidade dos benefícios são maiores do que
previamente estimados, segundo a metodologia de cálculo destes passivos. A experiência histórica
demonstra que, quanto maior o grupo de contratos de riscos similares, menor seria a variabilidade sobre
os fluxos de caixa que a Entidade incorreria para fazer face aos eventos ocorridos.

Assim, a Entidade tem como objetivo, visando mitigar o risco de subscrição/seguro, investir em novos e
melhores processos de seleção de riscos e precificação. Os elementos-chave da política de subscrição da
Entidade são e continuarão sendo (a) manutenção de controle centralizado de subscrição, para garantir
que as políticas e os procedimentos da Entidade sejam utilizados de maneira consistente e apropriados;
e (b) utilização de técnicas para o desenvolvimento de seu próprio banco de dados de subscrições,
eventos e outras experiências estatísticas para que a Entidade possa selecionar e avaliar riscos de forma
técnica e comercialmente precisa.

Além dos modelos internos, para a gestão e mitigação destes riscos, a Entidade realiza periodicamente
revisões nos seus produtos, com o objetivo de rever os seguintes aspectos sobre os produtos
comercializados:

. Definições do produto - análise do escopo do produto e das garantias oferecidas aos participantes
bem como o público-alvo das vendas.
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. Estudo mercadológico - avaliação da força competitiva dos concorrentes frente ao produto
comercializado e receptividade dos clientes.

. Expectativa de vendas - revisão e alinhamento das metas de vendas de acordo com o observado e
ainda esperado.

. Precificação - estudo dos custos e receitas do produto de modo a atingir as metas propostas para os
produtos. Nesta etapa, é verificada a adequação da tarifa definida para o produto.

. Provisionamento - as provisões técnicas (passivos contábeis) são constantemente reavaliadas visando
refletir a realidade da necessidade de valores reservados para os planos operados pela Entidade.
Ainda são constantemente analisados os sistemas operacionais utilizados na comercialização e
manutenção dos produtos, possíveis riscos operacionais existentes no processo, além de avaliar
aspectos legais e os riscos de imagem, fraude e lavagem de dinheiro.

Não obstante, parte dos riscos de crédito e subscrição aos quais à Entidade está exposta é minimizado,
em função da não aceitação de riscos com valores de benefícios elevados. Desta forma, minimizam-se as
possibilidades de desvios na severidade dos eventos observados.

Além disso, a Entidade monitora a qualidade dos negócios, a fim de avaliar e melhorar o seu
desempenho. Os negócios são subscritos pela Entidade após a revisão, dentre outros, das experiências
com perdas e dos relatórios de precificação dos pecúlios (principal produto da Entidade), e após
consideração completa do histórico de pagamentos de benefícios.

(a) Quadro de análise de sensibilidade

A Entidade dividiu a análise de sensibilidade segundo os parâmetros utilizados e a estrutura dos planos.

(i) Análise de sensibilidade nos benefícios retidos

A tabela abaixo apresenta o impacto no benefício retido, por plano de risco, caso haja um aumento de
dez pontos percentuais nos seus valores, em relação aos últimos seis meses da data-base do cálculo.

Planos

Impacto no
resultado e no

patrimônio
líquido

em 30 de
junho

de 2012

Pecúlio (27)
Pensão (8)

(35)

(ii) Análise de sensibilidade nas
provisões de longo prazo

A tabela abaixo apresenta o impacto nas provisões de longo prazo, segundo estrutura dos planos, caso
haja uma redução na taxa de juros para 4% a.a.
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Planos

Impacto no
resultado e no

patrimônio
líquido

em 30 de
junho

de 2012

Aposentadoria (84)
Pensão (32)

(116)

Este aumento representaria uma elevação de 14,64% do valor agregado das Provisões Matemáticas de
Benefícios Concedidos (PMBC) e suas respectivas Provisões de Insuficiência de Contribuições (PIC) da
Entidade.

(b) Concentração de risco

A Entidade elaborou a sua concentração de risco, conforme a distribuição geográfica das contribuições
brutas arrecadadas. A contribuição bruta se refere ao valor pago mensalmente para o custeio do plano
contratado pelo participante. Assim, a composição do risco está distribuída da seguinte maneira:

Contribuição bruta no
primeiro semestre

UF 2012 2011

AC 13 12
AL 20 22
AM 22 23
AP 42 46
BA 37 40
CE 50 57
DF 44 44
ES 11 13
GO 12 13
MA 33 30
MG 26 29
MS 10 12
MT 7 8
PA 68 76
PB 26 33
PE 91 63
PI 16 18
PR 11 12
RJ 272 296
RN 29 34
RO 20 21
RR 43 47
RS 51 59
SC 17 19
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Contribuição bruta no
primeiro semestre

UF 2012 2011

SE 16 18
SP 22 25
TO 1 2

1.010 1.072

4.2 Gestão de riscos financeiros

A gestão de riscos financeiros compreende as seguintes categorias: (a) risco de mercado, que é aquele
associado à possibilidade de ocorrência de perdas devidas a oscilações nos preços de mercado das
posições mantidas em carteira; (b) risco de liquidez, que está relacionado à eventual indisponibilidade
de recursos de caixa para fazer frente a obrigações futuras da Entidade; (c) risco de crédito associado à
possibilidade de descumprimento de um contrato nos termos em que tenha sido firmado entre as partes.

(a) Risco de mercado

O risco de mercado é a possibilidade de perda decorrente das oscilações nos valores de mercado, tais
como preços, índices e taxas sobre os descasamentos de prazos, moedas e indexadores de carteiras.

O processo de gestão e controle de risco é submetido periodicamente à avaliação e revisão. A ferramenta
de análises usada pela Entidade está entre os principais métodos amplamente difundidos no mercado,
sendo ele:

. Metodologia do Stress Test do Sistema Maps - o stress determinista utiliza cenários de níveis de taxa
pré, cupom cambial, ações, entre outros fatores de risco. A projeção do mercado é estabelecida em
função das curvas de taxa pré, cupom cambial, cupom de TR, projeções de preços, etc. Através do
stress determinista, geramos o stress histórico, calculando o VaRs em função de cenários passados. A
metodologia utilizada para o cálculo do Stress Test utiliza um histórico de 100 dias úteis para séries
de preços dos ativos e adota o percentil de 95%.

Sabe-se que o mercado dispõe de outras metodologias de análise de stress. Entretanto, devido às
características da carteira da Sabemi Previdência Privada na data em questão, julgou-se que o teste de
stress realizado pelo Sistema Maps era o mais adequado.

(b) Risco de liquidez

O risco de liquidez é a possibilidade desequilíbrio entre os ativos negociáveis e os passivos exigíveis. Este
descasamento pode vir a comprometer a capacidade de pagamento da Entidade.

A gestão do risco de liquidez tem como principal objetivo monitorar os diferentes prazos de liquidação
de seus direitos e obrigações, garantido desta forma a realização dos eventos financeiros. A previsão de
fluxo de caixa da Entidade é realizada pelo departamento Financeiro. Este departamento administra
diariamente a liquidez de caixa com base em premissas estabelecidas de desembolsos e recebimentos.
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(c) Gestão de risco de crédito

Risco de crédito é a possibilidade de perda associada ao não cumprimento total ou parcial das obrigações
financeiras pactuadas pelo tomador ou contraparte.

A avaliação de risco crédito aos participantes é realizada de acordo com a política de crédito das
liberações de assistência financeira. Esta política está baseada em modelos usados pelo mercado de
crédito, e condicionada a um histórico de índices de inadimplência.

4.3 Gestão de solvência

A Entidade executa suas atividades de gestão de risco de capital por meio de um modelo de gestão
centralizado, com o objetivo primário de atender aos requerimentos de capital mínimo regulatório para
o segmento, segundo critérios de exigibilidade de capital determinados pelo CNSP e SUSEP.

Os principais objetivos da Entidade em sua gestão de capital são: (i) manter níveis de capital suficientes
para atender aos requerimentos regulatórios mínimos determinados pelo CNSP e SUSEP e (ii) otimizar
retorno sobre capital para manutenção do patrimônio dos associados. Durante o período de reporte, e
em períodos anteriores, a Entidade manteve níveis de capital acima dos requerimentos mínimos
regulatórios.

Na tabela a seguir é demonstrado o cálculo do Patrimônio Líquido Ajustado, conforme determinações do
órgão regulador.

Patrimônio Líquido Ajustado (PLA)

Conforme Circular SUSEP no 430, de 5 de março de 2012, segue demonstrado abaixo o cálculo do
Patrimônio Líquido Ajustado (PLA):

30 de
junho

de 2012

31 de
dezembro

de 2011

Patrimônio líquido 6.913 7.820
Imóveis de renda urbanos que excedam 8% do total do ativo (1.731) (1.803)

Patrimônio líquido ajustado 5.182 6.017

5 Ativos financeiros

5.1 Mensurados a valor justo por meio do
resultado - títulos para negociação

O custo atualizado (acrescidos dos rendimentos auferidos) e o valor de mercado das aplicações
financeiras classificadas como títulos para negociação eram os seguintes:
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30 de junho de 2012 31 de dezembro de 2011

Custo Valor de Custo Valor de
atualizado mercado atualizado mercado

Certificado de Depósito Bancário (CDB) (i) 2.912 2.912 1.199 1.199
Depósito a Prazo c/ Garantia Especial (DPGE) (ii) 718 718 933 933
Debêntures 629 629 644 644
Letra Financeira (i) 1.323 1.323 336 336
Quotas de fundos de investimento (iii)

FIDIC Bonsucesso 34 34 40 40
FI Fator Extra Multimercado 4 4 4 4
SICREDI FIRF Títulos Públicos 806 806 8.920 8.920
POLO FIDC Fundos Direitos Creditórios 7.324 7.324

13.750 13.750 12.076 12.076

(i) Letra Financeira (LF), Certificados de Depósito Bancário (CDB)

Os títulos privados têm sua remuneração vinculada à variação da taxa dos Certificados de Depósitos
Interbancários (CDI). O critério de valorização dos títulos públicos considera os preços médios divulgados pela
ANBIMA.

(ii) Depósitos a Prazo com Garantia Especial (DPGE)

Os depósitos a prazo com garantia especial têm sua remuneração vinculada à variação da taxa dos Certificados
de Depósitos Interbancários (CDI).

(iii) Quotas de fundos de investimento

Fundos de investimento cujo valor de mercado destas quotas de fundos de investimento é atualizado
diariamente pelo valor da quota divulgado por suas respectivas administradoras. No primeiro semestre
de 2012, com a queda da taxa SELIC a administração optou pela migração dos investimentos em títulos
públicos para instrumentos financeiros com retorno superior.

30 de
junho

de 2012

31 de
dezembro

de 2011

Quotas de fundos de investimento de renda fixa (*) 810 8.924
Quotas de fundos de investimento em direitos creditórios 7.358 40

8.168 8.964

(*) Em 30 de junho de 2012, inclui aplicações financeiras bloqueadas por decisão judicial, no montante

de R$ 4 (2011 - R$ 4).
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(a) Abertura da carteira por prazo de vencimento

30 de
junho

de 2012

31 de
dezembro

de 2011

Certificado de Depósito Bancário (CDB)
A vencer até 90 dias 242 230
A vencer de 91 a 180 dias 303
A vencer de 181 a 270 dias
A vencer de 271 a 360 dias 2.425 230
A vencer acima de 360 dias 245 436

2.912 1.199

Depósito a Prazo c/ Garantia Especial (DPGE)
A vencer até 90 dias 252
A vencer de 91 a 180 dias 114
A vencer de 181 a 270 dias
A vencer de 271 a 360 dias
A vencer acima de 360 dias 604 681

718 933

Debêntures
A vencer de 271 a 360 dias 37
A vencer acima de 360 dias 592 644

629 644
Letra Financeira

A vencer de 181 a 270 dias 352
A vencer acima de 360 dias 971 336

1.323 336

Quotas de fundos de investimento
A vencer de 271 a 360 dias 7.820
A vencer acima de 360 dias 7.358 1.140
Sem vencimento 810 4

8168 8.964

13.750 12.076

De acordo com normatização da SUSEP, os títulos e valores mobiliários classificados como para
negociação são registrados no ativo circulante, independentemente do seu prazo de vencimento.
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(b) Estimativa de valor justo

Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor
contábil, menos a perda (impairment), esteja próxima de seus valores justos.

A Sabemi Previdência Privada classifica as mensurações de valor justo usando uma hierarquia de valor
justo que reflete a significância dos inputs usados no processo de mensuração. A hierarquia do valor
justo tem os seguintes níveis:

. (Nível 1) preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou passivos.

. (Nível 2) inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1 que são
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados dos
preços).

. (Nível 3) técnicas de avaliação, para as quais, qualquer input significativo não se baseia em dados de
mercado observáveis.

A Entidade possui como política de gestão de risco financeiro, a contratação de produtos financeiros
disponíveis no mercado brasileiro, cujo valor de mercado pode ser mensurado com confiabilidade,
visando alta liquidez para honrar suas obrigações futuras e como uma política prudente de gestão de
risco de liquidez.

A tabela a seguir apresenta os ativos financeiros detidos pela Entidade mensurados a valor justo:

30 de junho de 2012 31 de dezembro de 2011

Nível 1 Nível 2 Nível 1 Nível 2

Ativos mensurados ao valor justo
Títulos para negociação

Cotas de fundos de renda fixa 810 8.924
Certificado de Depósito

Bancários (CDB) 2.912 1.199
Depósito a Prazo c/ Garantia

Especial (DPGE) 718 933
Debêntures 629 644
Letra Financeira 1.323 336
Cotas de FIDC 7.358 40

629 13.121 644 11.432

A Entidade não possui instrumentos financeiros classificados no Nível 3 da hierarquia do valor justo.
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5.2 Empréstimos e recebíveis

Os saldos patrimoniais podem ser demonstrados por:

30 de
junho

de 2012

31 de
dezembro

de 2011

Circulante
Créditos a receber por venda de imóveis 322 304
Adiantamentos administrativos 3
Outros créditos (*) 643 754
Saldos bancários bloqueados por decisão judicial 274

Total do circulante 1.242 1.058

Não circulante
Créditos a receber por venda de imóveis 118 85

1.360 1.143

(*) Refere-se principalmente a saldos a receber decorrentes de acordos operacionais em que a Entidade
atua como estipulante (Nota 16).

6 Depósitos judiciais

Nesta conta estão registrados os valores decorrentes de depósitos judiciais, também atualizados até a
data do balanço.

30 de
junho

de 2012

31 de
dezembro

de 2011

Depósitos judiciais - cíveis (instituição financeira - Nota 9) 4.604 4.604
Depósitos judiciais - cíveis e outros 2.268 3.003

6.872 7.607

7 Outros valores e bens

São registrados nessa rubrica os imóveis destinados à venda do loteamento Parque Emboaba, do Estado
do Rio Grande do Sul, totalizando 136 lotes (2011 - 167).
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Movimentação

Saldo
Quantidade

lotes

Saldo em 31 de dezembro de 2010 332 200
Baixa decorrente de venda (71) (18)

Saldo em 30 de junho de 2011 261 182

Saldo em 31 de dezembro de 2011 243 167
Baixa decorrente de venda (107) (31)

Saldo em 30 de junho de 2012 136 136

8 Investimentos

São registrados nesta rubrica propriedades para investimento no Estado de Santa Catarina, sendo:
loteamento Morro dos Conventos - 1.105 lotes, Villa Sulmar - 132 lotes, Villa Sulmar Zona Norte - 290
lotes, Villa Sulmar Zona Nova - 200 lotes e Loteamento Nova Califórnia - 236 lotes.

30 de junho de 2012 31 de dezembro de 2011

Custo Valor de Custo Valor de
atualizado mercado atualizado mercado

Loteamento V. Sulmar 274 274 274
Loteamento Nova Califórnia 780 706 780 780
Loteamento V. Sulmar Zona Norte 232 174 232 232
Loteamento V. Sulmar Zona Nova 160 129 160 160
Loteamento Morro dos Conventos 2.800 3.840 2.800 2.800

4.246 4.849 4.246 4.246

Perdas por redução no valor
recuperável (impairment) (437) (437)

3.809 4.849 3.809 4.246

No final do exercício de 31 de dezembro de 2011, de acordo com CPC 01, a Entidade efetuou análise de
recuperação dos seus investimentos através de estudo técnico elaborado internamente, avaliação que
resultou em uma provisão de R$ 145 referente aos loteamentos Village Sulmar e Sulmar Zona Nova. Em
30 de junho de 2012 foi feita nova avaliação não tendo sido apuradas variações relevantes nos valores
recuperáveis dos ativos. Administração avalia periodicamente a recuperação desses ativos de acordo
com as normas contábeis vigentes.
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9 Obrigações a pagar

São registrados nestas contas os valores decorrentes de fornecedores, honorários e gratificações, acordos
processuais e outras obrigações a pagar, provenientes das operações com correspondentes.

2012 2011

Circulante
Fornecedores 14 54
Remunerações e gratificações a pagar 10 7
Banco Matone (i) 64
Banco HSBC (i) 512 344
Peculio União Previdência (Nota 16) 23
Peculio União Administradora (Nota 16) 5
Acordos processuais 217 214
Sabemi Seguradora (i) (Nota 16) 6
Outras obrigações a pagar 4 5

Total do circulante 832 647

Não circulante
Acordos processuais (ii) 2.303
Ações consignatórias (iii) 4.604 4.604

Total do não circulante 6.907 4.604

Total de obrigações a pagar 7.739 5.251

(i) Refere-se a saldos a pagar decorrentes de acordos operacionais em que a Entidade atua como
correspondente.

(ii) Referem-se a saldos a pagar decorrentes de decisões/acordos judiciais.

(iii)Refere-se a contas a pagar cujas ações consignatórias em pagamentos estão ajuizadas, durante o
exercício de 2008, por instituição financeira para a qual a mesma atua como correspondente
bancário. Em 30 de junho de 2012, o valor dos depósitos judiciais referentes a essas ações montam a
R$ 4.604 (2011 - R$ 4.604), conforme Nota 6, sendo R$ 4.213 (2011 - R$ 4.213) da própria Entidade
e R$ 391 (2011 - R$ 391) oriundos da cessão de carteira do Pecúlio União Previdência Privada,
conforme Nota 13.

Anteriormente esse valor encontrava-se registrado como provisões judiciais, no entanto a alteração foi
efetuada em virtude de sua natureza, visto que a Entidade figura como parte ativa nas ações, sendo que
os valores discutidos já foram depositados em juízo. Assim sendo, em caso de eventual improcedência
das ações, não haverá o prejuízo referente aos valores já depositados, pelo contrário, os valores serão
devolvidos à Entidade, em virtude da natureza consignatória das ações, sem conteúdo condenatório, o
que implica um risco econômico apenas quanto ao pagamento de honorários de sucumbência e custas.
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10 Impostos e encargos sociais a recolher

São registrados nestas rubricas os valores decorrentes de impostos de renda na fonte de terceiros,
contribuições previdenciárias (INSS), contribuições para o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) e contribuições sociais retidas de terceiros.

11 Encargos trabalhistas

Refere-se à provisão para atendimento ao direito de férias e 13o salário, bem como os correspondentes
encargos sociais.

12 Impostos e contribuições

São calculados e registrados com base nas alíquotas efetivas vigentes. As entidades abertas de
previdência privada complementar são isentas de imposto de renda e a partir da Instrução Normativa
SRF no 588/2005, também estão isentas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (art. no 17 da
INSRF no 588/05).

30 de
junho

de 2012

31 de
dezembro

de 2011

Programa de Integração Social (PIS) 4 3

4 3

A Sabemi Previdência Privada obteve o direito ao não recolhimento da COFINS após o trânsito em
julgado da ação judicial no 2007.71.00.033163-5 junto ao TRF 4o Região. Sendo assim, a Entidade
suspendeu o recolhimento mensal do referido tributo a contar do mês de maio de 2011, de acordo com a
orientação dos assessores jurídicos internos e externos (Nota 17).

13 Débitos de operações com previdência
complementar

Referem-se ao saldo de arrecadação de planos previdenciários de convênios com órgãos públicos, em
fase de identificação e processamentos.

Adicionalmente, em 1o de julho de 2008, conforme aprovação em Carta SUSEP/DECON/GAB/
no 191/08, houve a transferência de carteira de planos de previdência complementar proveniente da
entidade Pecúlio União Previdência Privada. Conforme contrato firmado entre as partes, a Sabemi
Previdência Privada, a partir da data de transferência, assumiu todas as obrigações pactuadas nos
contratos vigentes e anteriormente pertencentes à Pecúlio União Previdência Privada. Adicionalmente, a
Sabemi Previdência Privada comprometeu-se a garantir o pagamento dos passivos judiciais e
extrajudiciais relativos aos fatos e ações judiciais anteriores à data de transferência do Pecúlio União
Previdência Privada. Em 30 de junho de 2012, o saldo já ajustado a pagar ao Pecúlio por conta das
operações relativas à carteira transferida monta a R$ 56 (2011 - R$ 368). Tal valor está provisionado na
rubrica "Outros débitos operacionais".
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14 Depósitos de terceiros

Referem-se a depósitos bancários identificados e recebidos de contribuintes/participantes a serem
repassados a agentes financeiros.

2012 2011

Identificação
Vencidos até 30 dias 319 370
Vencidos de 31 a 60 dias 233 282
Vencidos de 61 a 120 dias 308 516
Vencidos de 121 a 180 dias 328 404
Vencidos de 181 a 365 dias 1.146 1.366
Vencidos acima de 365 dias 3.351 3.108

5.685 6.046

15 Passivos de contratos de seguros

(a) Provisões técnicas - previdência
complementar

As provisões técnicas de operações de previdência complementar são calculadas de acordo com notas
técnicas atuariais e conforme cálculos fornecidos pelo atuário habilitado, segundo as determinações da
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP).

Saldo em
31 de

dezembro
de 2011 Constituição Reversão

Atualização
monetária

Saldo em
30 de
junho

de 2012

Riscos não expirados 61 8 (11) 58
PRNE-RVNR 4 1 (2) 3
Complementar de prêmios 1 5 (6) 0
Oscilação de riscos 102 23 (43) 82
Matemática de benefícios concedidos 585 201 (215) 23 594
Benefícios a regularizar 1.548 510 (554) 15 1.519
Resgates e outros a regularizar 247 0 (10) (2) 235
IBNR 769 331 (452) 648
Insuficiência de contribuições 239 49 (28) 260
Despesas administrativas 96 40 (57) 79

3.652 1.168 (1.378) 36 3.478
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Saldo em
31 de

dezembro
de 2010 Constituição Reversão

Atualização
monetária

Saldo em
30 de
junho

de 2011

Riscos não expirados 62 12 (12) 62
PRNE-RVNR 4 1 (1) 4
Complementar de prêmios 3 6 (9)
Oscilação de riscos 67 27 (6) 88
Matemática de benefícios concedidos 492 144 (135) 501
Benefícios a regularizar 1.573 617 (578) 32 1.644
Resgates e outros a regularizar 169 28 (5) 7 199
IBNR 422 299 (122) 599
Insuficiência de contribuições 231 168 (157) 242
Despesas administrativas 53 26 (10) 69

3.076 1.328 (1.035) 39 3.408

(b) Garantias das provisões técnicas

Em garantia às provisões técnicas, encontram-se vinculados à Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP) aplicações financeiras, em montante suficiente para cobrir as referidas provisões,
conforme Resolução BACEN no 3.308/05.

2012 2011

Ativos oferecidos em cobertura
Certificado de Depósito Bancário (CDB) 809 1.199
Debêntures 538 645
Fundos de Direitos Creditórios 35 40
Quotas de fundos de investimentos de renda fixa 1.777 764
Letra Financeira 336
Depósito a prazo com garantia especial 718 933

Ativos oferecidos em cobertura 3.877 3.917
Provisões técnicas (3.478) (3.652)

Suficiência de cobertura 399 265

Total das provisões técnicas (3.478) (3.652)



Sabemi Previdência Privada

Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 30 de junho de 2012
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

27 de 34

(c) Comportamento da provisão de benefícios em
anos posteriores aos anos de constituição

Tabelas de desenvolvimentos de benefícios

2008 2009 2010 2011 2012

Provisões para benefícios no fim
do exercício anterior 446 454 699 1.573 1.548

Benefícios avisados 870 998 1.955 1.511 538
Exercício atual 413 402 564 517 215
Exercício anterior 457 596 1.391 994 323

Pagamentos 608 521 708 888 370
Exercício atual 211 143 198 191 45
Exercício anterior 397 378 510 697 325

Cancelamentos 254 232 373 648 197
Exercício atual 80 50 36 64 8
Exercício anterior 174 182 337 584 189

Provisões para benefícios no fim
do exercício 454 699 1.573 1.548 1.519

Tabelas de desenvolvimentos de
pagamentos e provisões

2008 2009 2010 2011 2012

Provisões para benefícios no fim do
exercício anterior 446 454 699 1.573 1.548

Valor acumulado dos pagamentos até
Um ano 107 94 180 294 320
Dois anos 136 108 195 465
Três anos 143 109 196
Quatro anos 209 111
Cinco anos 210

Provisão re-estimada acumulada em
Um ano 74 88 279 252 547
Dois anos 118 138 159 214
Três anos 130 80 162
Quatro anos 94 55
Cinco anos 222

Saldo acumulado 14 288 341 894 681
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(d) Teste de adequação dos passivos
(Liability Adequacy Test (LAT))

Em consonância com o CPC 11 e normativos SUSEP, foi elaborado o Teste de Adequação do
Passivo (TAP) da Sabemi Previdência Privada, instituído pela Circular SUSEP no 410/2010, cuja
abrangência está vinculada aos contratos dos planos de previdência com riscos em vigor na data-base de
31 de dezembro de 2011. Com vistas a cumprir com as determinações legais e contábeis, o TAP também
foi realizado com as datas-base de 1o de janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 2010, com o objetivo de se
obter as relações comparativas entre os mesmos.

O resultado do TAP, avaliado a valor presente em cada data-base, tem como objetivo verificar a
necessidade ou não de proceder-se na constituição de garantias financeiras complementares às provisões
já constituídas pela entidade, visando assegurar de forma plena os riscos a decorrer com as operações
e/ou contratos de previdência vigentes, ou manter os seus saldos da forma como estão constituídos.

Para a realização do TAP, a Entidade agrupou os contratos de acordo com a estrutura atuarial dos planos
e as fases em que se encontram. Para fins de aplicação dos fluxos, ambos foram subdivididos em 3 (três)
agrupamentos, conforme apresentado abaixo:

(i) Fase de contribuição: cobertura de risco - pensão/RCC.

(ii) Fase de contribuição: cobertura de risco - pecúlio/RS.

(iii) Fase de benefício: Benefício de Pecúlio - RS e Renda Mensal (Pensão e Aposentadoria) - RCC e
Capitalização.

Destaca-se que, para as demonstrações financeiras intermediárias do ano de 2012, segundo consta no
conteúdo da Circular SUSEP no 446/2012, as Entidades Abertas de Previdência Complementar estão
dispensadas de efetuarem o cálculo do Teste de Adequação dos Passivos.

Para 31 de dezembro de 2011 não foi identificada insuficiência em nenhum dos agrupamentos.

(e) Provisões judiciais relacionados a benefícios

Os processos relacionados a benefícios são provisionados pelo valor da cobertura atualizada
monetariamente (valor em risco), mediante aplicação do percentual de 100% para as causas
prováveis, 50% para as possíveis e 50% para as remotas, exceto nos casos que versam sobre planos
contratados junto ao Pecúlio União Previdência Privada, em que é aplicado o percentual de 100% para as
causas prováveis, de 55% para as causas possíveis e 33% para as remotas. Os processos cujos valores
reclamados ultrapassam o valor das provisões técnicas, calculadas mediante cálculos atuariais, têm a
diferença provisionada nos processos não relacionados a benefícios, mediante cálculo dos consultores
jurídicos.
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Os valores provisionados estão contabilizados na provisão de benefícios a regularizar e provisão de
resgate e/ou outros valores a regularizar.

30 de junho de 2012 31 de dezembro de 2011

Valor
reclamado

Número
de casos

Valor
provisionado

Valor
reclamado

Número
de casos

Valor
provisionado

Remota
Possível 1.013 26 49 1.227 26 48
Provável 9.623 123 774 9.658 131 798

10.636 149 823 10.885 157 846

(f) Informações complementares - sinistros judiciais

De acordo com a Circular SUSEP no 430/12, demonstramos a seguir o comportamento dos sinistros
judiciais:

30 de
junho

de 2012

31 de
dezembro

de 2011

Sinistros judiciais divulgados que provavelmente requerão
saídas de recursos 47

Quantidade 1 15
Valor de abertura 29
Valor de pagamento 1 39
Prazo médio pendente de pagamento (meses) 74 71

Aging

2012

Quantidade

Valor da
reserva

constituída
Período

Até 12 meses 14 108
De 12 a 24 meses 13 16
De 24 a 36 meses 14 60
Mais de 36 meses 110 639

151 823
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2011

Quantidade

Valor da
reserva

constituída
Período

Até 12 meses 16 67
De 12 a 24 meses 7 9
De 24 a 36 meses 27 120
Mais de 36 meses 107 650

157 846

16 Partes relacionadas

30 de junho de 2012

Sabemi
Seguradora

Pecúlio União
Previdência

Privada

Pecúlio União
Administradora
Bens e Consumo

Ativo
Outros créditos (ii) 179 12 68
Outros créditos (iii) 376

Passivo
Débitos de operações com previdência (i) (56)
Obrigações a pagar (ii) (5) (5)

Resultado do semestre
Receitas - pró-labore (iii) 2.198

31 de dezembro de 2012

Sabemi
Seguradora

Pecúlio União
Previdência

Privada

Pecúlio União
Administradora
Bens e Consumo

Ativo
Outros créditos (ii) 161 71
Outros créditos (iii) 357

Passivo
Débitos de operações com previdência (i) (368)
Obrigações a pagar (ii) (23)

Resultado do semestre
Receitas - pró-labore (iii) 4.042

(i) Saldo relativo à transferência de carteira, conforme detalhes na Nota 13.
(ii) Acordo operacional de consignação em folha, onde a Entidade atua como correspondente.
(iii) A Entidade atua como estipulante em administração de apólices.
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A partir de janeiro 2011, conforme deliberado em reunião extraordinária, os cargos da administração e
do Conselho estão sendo remunerados, totalizando nesse semestre o valor R$ 50 mil.

17 Provisões judiciais

As contingências passivas, decorrentes de reclamações judiciais, levadas a efeito contra a Entidade, cujas
perdas delas resultantes não possam ser abrangidas pela cobertura de contratos, foram avaliadas pelos
assessores jurídicos, internos e externos e abaixo são representadas:

(a) Os saldos das provisões constituídas são os seguintes:

30 de junho de 2012 31 de dezembro de 2011

Valor
do risco

Número
de casos

Valor
provisionado

Valor
do risco

Número
de casos

Valor
provisionado

Remota 14.469 791 10.272 742
Possível 5.532 602 5.258 533
Provável 2.017 387 2.017 1.857 397 1.857

22.018 1.780 2.017 17.387 1.672 1.857

Em 30 de junho de 2012, do total das causas não relacionadas a sinistros e benefícios, 1.764
(2011 - 1.655) dizem respeito a causas cíveis, 8 (2011 - 9) a causas trabalhistas e 8 tributárias (2011 - 8).

Em 30 de junho de 2012, o saldo provisionado inclui o montante de R$ 1.141 (2011 - R$ 1.187) de
contingências cíveis oriundas da cessão de carteira, conforme Nota 13.

(b) As movimentações das provisões são como seguem:

(i) Cíveis

30 de
junho

de 2012

31 de
dezembro

de 2011

Saldo do início do período 1.829 999
Ações pagas no período do total provisionado em exercícios anteriores (22) (19)
Novas constituições no período 400 1.099
Baixa da provisão por êxito (35) (94)
Baixa da provisão por alteração de estimativas (746) (156)
Correção monetária (571)

Saldo final do período 1.997 1.829

Quantidade de ações pagas no período 44 205
Quantidade de ações novas no período 144 415
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(ii) Fiscais

30 de
junho

de 2012

31 de
dezembro

de 2011

Saldo do início do período 28 231
Novas constituições no período 9
Baixa por alteração de estimativas (4)
Atualização monetária (1)
Baixa da provisão por trânsito em julgado (Nota 12) (3) (212)

Saldo final do período 20 28

Quantidade de ações novas no período 2

18 Patrimônio líquido

(a) Reserva de contingências de benefícios

A constituição e reversão da reserva de contingências de benefícios são efetuadas quando do
encerramento do exercício social.

(b) Reserva estatutária

A constituição e reversão de reservas são efetuadas quando do encerramento do exercício social.

19 Composição das contas de resultado

Efetuamos o detalhamento das principais contas da demonstração do resultado, conforme determina a
legislação vigente:

2012 2011

Custo de aquisição
Despesas de cobrança (96) (27)

(96) (27)

Outras receitas e despesas operacionais
Pró-labore estipulantes 2.198 1.877
Resultado das operações de correspondente 14
Despesas com arrecadação (128)
Provisões contingenciais (201)
Reversões contingenciais 274

1.997 2.037
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Despesas administrativas
Despesas com pessoal próprio (121) (110)
Despesas com serviços técnicos (327) (576)
Despesas com localização e funcionamento (157) (247)
Despesas com publicação e publicidade institucional (58) (128)
Despesa com donativos e contribuições (12) (7)
Despesas judiciais(i) (3.630) (766)
Despesas com multas (55) (121)
Outras despesas administrativas (1) (1)
Recuperação despesas 358

(4.003) (1.956)

Despesas com tributos
COFINS (54)
PIS (18) (12)
Taxa de fiscalização (49) (49)
Outras (27) (22)

(94) (137)

Receitas financeiras
Receitas com renda fixa 539 274
Receitas com renda variável 26 201
Recuperação de despesas 76
Outras receitas 26

667 475

Despesas financeiras
Despesas com provisões técnicas (30) (36)
Despesa com IOF (1) (20)
Outras despesas (1) (1)

(32) (57)

635 418

Resultado patrimonial
Despesas com imóveis destinados à renda (5) (4)

Ganhos e perdas com ativos não correntes
Receita de venda (ii) 112 98
Valor contábil (Nota 7) (107) (71)
Despesas com venda (2)

3 27

(i) Refere-se a acordos e condenação de processos judiciais
(ii) Refere-se ao resultado da venda dos imóveis do loteamento Parque Emboaba (Nota 7).
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20 Principais ramos de atuação

A Entidade, segundo informado na Avaliação Atuarial de 31 de dezembro de 2011, atua majoritariamente
com o seu Plano de Pecúlio por Morte, representando mais de 75% da arrecadação da Entidade. Assim,
segue tabela com as informações referentes ao Plano de Pecúlio por Morte:

Plano Tábua de mortalidade
Taxa de

carregamento
Taxa de

juros

Pecúlio por morte CSO - 58 Male 30% 6% a.a.

Nos períodos analisados a Entidade não teve despesas de comercialização, a sinistralidade de toda a sua
carteira de planos de previdência foi:

1o semestre

2012 2011

Contribuições 1.010 1.072
Benefícios retidos 391 562

Percentual de sinistralidade 38,73 52,43

* * *


