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Relatório da Administração 
 
Prezados Acionistas, 
 
É com satisfação que apresentamos as Demonstrações Financeiras Intermediárias de 30 de 
junho de 2012 da Unimed Previdência Privada S.A. (“Companhia”). 
 
O Mercado Segurador 
 
De acordo com artigos publicados pela FUNENSEG o mercado brasileiro de seguros de pessoas 
tem chamado muito a atenção de seguradoras e investidores estrangeiros em geral, novas 
companhias deverão entrar no mercado brasileiro nos próximos anos, numa estratégia de fugir 
da estagnação econômica em seus países de origem. 
 
O aumento da expectativa de vida tem ampliado a percentagem de adultos e idosos na 
população brasileira. Essas mudanças demográficas têm alterado o mix dos produtos de seguro 
no Brasil, reflexo de uma geração mais preocupada com o problema de se viver por muito mais 
tempo: a maior proporção dos prêmios de seguros está indo para o segmento da aposentadoria e 
produtos com benefícios em vida, como o VGBL, seguros para INVALIDEZ e o DOENÇAS 
GRAVES (paga um benefício em vida por diagnóstico de uma doença grave coberta). 
 
De acordo com a Confederação Nacional de Seguros, estima-se um crescimento de 12,8% para 
setor em 2012. Os números de 2011 foram muito relevantes, de acordo com a Confederação 
Nacional de Seguros, o índice chegou a 17,1%. Em 2012, o mercado de seguros deve 
movimentar cerca de R$ 250 bilhões.  
 
O mercado de seguros aponta um crescimento de 19% no primeiro semestre de 2012, sendo que 
neste mesmo período de 2011, segundo a CNseg este crescimento foi de 15%,  
 
O mercado de previdência privada fechou o primeiro semestre com um crescimento de 
aproximadamente 45% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Deste 
crescimento destaca-se os planos VGBL, que cresceu aproximadamente 52%, enquanto que os 
planos de PGBL cresceram aproximadamente 12%.  
 
Cenário Econômico 
 
A economia mundial permanece caracterizada por mercados voláteis e de baixo crescimento, 
com foco nas preocupações referentes ao baixo crescimento da Zona do Euro e seu impacto 
sobre a economia global. Em junho foi realizada a reunião dos líderes europeus, que trouxe 
algum alívio aos mercados, ao apresentar uma agenda que envolve capitalização direta dos 
bancos (sem intermédio dos governos) e maior liberdade de compra de títulos soberanos. No 
entanto, a implementação dessa agenda, como já é usual na Europa, não será trivial e envolverá 
diversas idas e vindas nas negociações. 
 
Na China, a leitura de menor crescimento global, incentivou o governo a implementar mais 
medidas de estímulo, tanto fiscais como monetárias (com cortes nos juros que não ocorriam 
desde a crise de 2008), mas ainda apresenta desaceleração do crescimento, mantido o cenário de 
pouso suave. Já nos EUA, os dados continuam decepcionando, mantendo a perspectiva de 
expansão moderada e gradual redução do nível de desemprego. 
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No cenário doméstico, a economia também patinou em 2012, e as previsões de crescimento no 
ano convergiram para 2,0% a.a, muito longe do esperado pelo governo. O crescimento do 
crédito reduzido (em parte pela menor demanda, dado o endividamento atual das famílias) 
aliado à fraqueza da indústria, contribuíram para a redução das expectativas de crescimento.  
 
O governo manteve a política de medidas de estímulo para o crescimento, a exemplo de 2008, 
tais como a redução do IPI em automóveis e linha branca, o incentivo a compras 
governamentais e ao crédito com a redução da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), além da 
intervenção cambial para manter o dólar em torno de R$2,00 e disfarçar as ineficiências da 
indústria com um câmbio mais favorável para a exportação. 
 
A Selic fechou o semestre aos 8,50%, e atualmente está em 8,00%, após a queda de 0,5% na 
ultima reunião do Copom do dia 11/07. O Banco Central esperava uma aceleração no primeiro 
semestre impulsionada pelo corte na taxa de juros, o que não ocorreu em decorrência do já 
elevado nível de endividamento do consumidor.  
 
A Inflação durante o 1º semestre veio em linha com as expectativas, seguindo sua trajetória de 
convergência para centro da meta e consolidando a esperada queda do acumulado em 12 meses. 
Para esse ano é esperado um IPCA por volta de 4,80%, e o foco agora está no comportamento 
das expectativas mais longas. 
 
Desempenho Econômico-Financeiro 
 
A Companhia encerrou o semestre com um lucro líquido de R$ 232 mil, influenciado, 
principalmente, pelo resultado financeiro de R$ 891 mil. O lucro líquido por lote mil ações 
alcançou R$ 0,74 em junho de 2011, R$ 22,95 em dezembro de 2011 e R$ 11,85 em junho de 
2012, enquanto o valor patrimonial por ação foi R$ 1,05. 
 
Capital Social 
 
O patrimônio social da Companhia alcançou R$ 20,6 milhões em junho de 2012, representado 
por 19.614.845 ações ordinárias, escriturais, sem valor nominal e não conversíveis em outra 
espécie.  
 
Política de dividendos 
 
Após as deduções relativas à reserva legal, é assegurado aos acionistas um dividendo mínimo de 
10% do lucro líquido, conforme estabelecido no Estatuto Social. 
 
Agradecimentos 
 
Agradecemos a todos os nossos colaboradores, clientes, parceiros e acionistas pela confiança, 
apoio e dedicação. 
 
 

São Paulo, 28 de agosto de 2012 
 

A Administração 
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Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras 
 
 
À 
Diretoria e aos Acionistas da 
Unimed Previdência Privada S.A. 
São Paulo - SP 
 
 

1 Examinamos as demonstrações financeiras intermediárias da Unimed Previdência Privada S.A. 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2012 e as 
respectivas demonstrações do resultado, 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 intermediárias 
 

2 A Administração da Seguradora 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 
 

3 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. 
 

4 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 Seguradora para 
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para 
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Seguradora. Uma 
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da 
apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
 

5 Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. 

 

 

KPMG Auditores Independentes  
R. Dr. Renato Paes de Barros, 33 
04530-904 - São Paulo, SP - Brasil  
Caixa Postal 2467  
01060-970 - São Paulo, SP - Brasil 

Central Tel 55 (11) 2183-3000 
Fax Nacional  55 (11) 2183-3001 
Internacional  55 (11) 2183-3034 
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. 
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Opinião 
 

6 Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia 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. 
 
 
São Paulo, 28 de agosto de 2012 
 
 
KPMG Auditores Independentes 
CRC 2SP014428/O-6 
 
 
 
 
Fernando Antonio Rodrigues Alfredo  Leonardo de Assis Portugal 
Contador CRC 1SP252419/O-0 Contador CRC 1RJ079932/O-1 S-SP 
 
 
 
 
  



Unimed Previdência Privada S.A.

Balanços patrimoniais em 30 de junho de 2012 e 31 de dezembro de 2011

(Em milhares de Reais)

Notas 2012 2011 Notas 2012 2011

Ativo Passivo  

Circulante 5.751      15.689    Circulante 519         380         

Disponível 35           19           Contas a pagar 160         193         

Caixa e bancos 35           19           Obrigações a pagar 6 155         192         

Encargos trabalhistas 7 5             1             

Aplicações 5 5.351      15.578    

Títulos e créditos a receber 365         92           Impostos e contribuições 7 359         187

  

Créditos tributários e previdenciários 365         92           

Patrimônio líquido 20.573    15.309    

Ativo não circulante 15.341    -              Capital social 8 15.000    15.000    

Aumentode capital (em aprovação) 8 5.000      -              

Realizável a longo prazo 15.341    -              Reservas de lucros 341         309         

Lucros acumulados 232         -              

Aplicações     5 15.341    -              

Total do ativo 21.092    15.689    Total do passivo 21.092    15.689    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Unimed Previdência Privada S.A.

Demonstrações de resultados

Semestres  findos em 30 de junho de 2012 e 2011

(Em milhares de Reais, exceto, o  lucro líquido por lote de mil ações)

2012 2011

Notas

Despesas administrativas 9 (478)            (50)                

Despesas com tributos 9 (46)              (47)                

Resultado financeiro                        891             105               

 

Resultado antes dos impostos e participações 10 367             8                   

Imposto de renda 10 (80)              (1)                  

Contribuição social 10 (55)              (1)                  

Lucro líquido do exercício 232             6                   

Quantidade de ações 19.614.845 7.500.000     

Lucro  por lote de mil ações - R$ 11,85 0,74

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Unimed Previdência Privada S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Semestre  findo em 30 de junho de 2012

(Em milhares de Reais)

Nota

Capital 

social

Aumento de 

capital em 

aprovação Legal

Investimento e

capital de giro

Lucro 

acumulado

Patrimônio 

líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2010 7.200  -  -  - 7.200

Aumento de capital - A.G.E de  09 de maio de 2011  - 300  -  -  - 300

Lucro do semestre  -  -  -  - 6 6

 - 

Saldos em 30 de junho de 2011 7.200 300  -  - 6 7.506

Saldos em 31 de dezembro de 2011 15.000  - 17 292  - 15.309

Aumento de capital - AGE de 13 de abril de 2012 8  - 5.000  -  -  - 5.000

Dividendos (reversão de dividendos AGO de 29 de março de 2012)  - 32 32

Ganhos e perdas não realizadas com TVM  -  -  -  -    -  - 

Lucro do semestre  -  -  -  -   232 232

Saldos em 30 de junho de 2012 15.000 5.000 17 324 232 20.573

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Reservas de lucros

9



Unimed Previdência Privada S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método direto

Semestres  findos em 30 de junho de 2012 e 2011

(Em milhares de Reais)

Atividades operacionais 2012 2011

Lucro líquido do período 232         6             

Variação nas contas patrimoniais: (5.249)    (7.459)    

Ativos financeiros (5.114)    (7.556)    

Créditos fiscais e Previdenciários (273)       -             

Fornecedores e outras contas a pagar (32)         97           

Impostos e contribuições 171         -             

Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações (5.016)    (7.453)    

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades Operacionais (5.016)    (7.453)    

Atividades de financiamento 5.032      300         

Aumento de capital 5.000      300         

Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos 32           -             

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Financiamento 5.032      300         

Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa 16           (7.153)    

Caixa e equivalente de caixa no início do semestre 19           7.200      

Caixa e equivalente de caixa no final do semestre 35           47           

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras 
 

(Em milhares de Reais) 
 

1 Contexto operacional 
A Unimed Previdência Privada S.A. – doravante denominada também como “Companhia” - é 
uma sociedade anônima de capital fechado, domiciliada no Brasil e situada na Rua Ministro 
Rocha Azevedo, 346, 10º. andar - São Paulo, tendo como objeto social a comercialização de 
planos de benefícios de previdência complementar.  A Companhia é controlada pela Unimed 
Seguradora S.A. que está integrada ao Sistema Cooperativo Unimed, que é formado pelas 
cooperativas médicas que atuam sob a denominação Unimed, pelas suas federações, pela 
confederação nacional e por empresas associadas.  
 

A Unimed Seguradora S.A. (“controladora”) desde 2010 pretendia, e ainda pretende em 2012, 
solicitar a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP autorização para operar em seguros 
de danos. Como esta Companhia também opera no ramo de previdência complementar aberta, 
optou em 2010 pela segmentação desta operação a fim de atender aos requesitos legais que 
considera incompatíveis as operações de seguros de danos e de planos de previdência 
complementar aberta na mesma Seguradora. 
 

A Unimed Previdência foi constituída por meio da Assembléia Geral de Constituição, realizada 
no dia 9 de junho de 2010 e obteve autorização para operar através da Portaria SUSEP nº 3.806, 
em 5 de novembro de 2010, visando receber, através de cessão, a carteira de planos de 
previdência existente na sua controladora. 
 

Após autorização da SUSEP (Superintendência de Seguros e Previdência Privada) para cessão 
desta carteira em 17 de maio de 2012, e diante das novas estratégias da Companhia, optou-se 
por manter a carteira de planos de previdência complementar aberta na Unimed Seguradora S.A. 
e solicitar autorização do órgão regulador (SUSEP) para transformar a Unimed Previdência 
Privada S.A. em uma seguradora de danos, e posteriormente alterar a razão social e objeto 
social, projeto este que será protocolado futuramente nessa Autarquia com todos os quesitos 
necessários para atender a Resolução CNSP 166/2007. 
 

Até o encerramento do primeiro semestre de 2012, a Companhia não havia iniciado suas 
operações de previdência privada, e sua atividade se resumiu à gestão dos recursos depositados 
em conta corrente por sua controladora referente ao seu Capital Social, receitas financeiras, 
despesas legais e custos administrativos rateados entre a Companhia e sua controladora para o 
período em atividade. 
 

Essas demonstrações financeiras foram aprovadas em 28 de agosto 2012. 
 

2 Base para preparação e apresentação das demonstrações financeiras 
intermediárias 
 

a. Base para mensuração 
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados – 
SUSEP, e em consonância com a Circular SUSEP nº 430/12, incluindo os pronunciamentos 
contábeis, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) que tenham sido referendados pela SUSEP, bem como pelas normas emitidas 
pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, vigentes na data de publicação destas 
demonstrações financeiras.  
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As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em conformidade com o modelo de 
publicação estabelecido pela referida Circular segundo os critérios de comparabilidade 
estabelecido pelo Pronunciamento CPC 21, e com a Circular SUSEP nº 430/12. 
 

b. Base para avaliação 
A preparação das demonstrações financeiras intermediárias pressupõe a continuidade dos 
negócios em curso normal, e foram elaboradas considerando o custo histórico como base de 
valor, com exceção para os ativos financeiros disponíveis para venda. 
 

c. Moeda funcional e de apresentação 
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em Real, que é a moeda funcional da 
Unimed Previdência. Exceto quando indicado, as informações estão divulgadas em milhares de 
reais.  
 

d. Utilização de estimativas e julgamento 
A preparação de demonstrações financeiras exige que a Administração registre determinados 
valores de ativos, passivos, receitas e despesas com base em estimativa, as quais são 
estabelecidas a partir de julgamentos e premissas quanto a eventos futuros. Os valores reais de 
liquidação das operações podem divergir dessas estimativas em função da subjetividade inerente 
ao processo de sua determinação.  
 
Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas 
contábeis são reconhecidas no período em que são revisadas e em quaisquer períodos futuros 
afetados. 
 

3 Principais práticas contábeis 
 

a. Caixa e bancos  
O saldo de Caixa e bancos inclui numerário em caixa, saldos em banco conta movimento e 
valores em trânsito. 
 

b. Ativos financeiros  
Os ativos financeiros foram classificados, segundo a intenção da Administração, na categoria 
“Ativos financeiros disponíveis para venda”. 
 

i. Ativos financeiros disponíveis para venda 
Ativos financeiros disponíveis para venda são ativos não derivativos que são designados como 
disponíveis para venda no reconhecimento inicial. São medidos pelo valor justo e as mudanças, 
que não sejam perdas por redução ao valor recuperável, são reconhecidas nos resultados 
abrangentes e registradas dentro do patrimônio líquido. Quando um investimento é baixado, o 
resultado acumulado é transferido para o resultado. Os juros são registrados no resultado. 
 

ii. Ativos financeiros mantidos até o vencimento 
Caso exista intenção e a capacidade de manter títulos até o vencimento, então tais ativos 
financeiros são classificados como mantidos até o vencimento. Os investimentos mantidos até o 
vencimento são reconhecidos pelo valor de custo acrescido dos rendimentos auferidos no 
período e de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis.  
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iii. Determinação do valor justo 
Os títulos de renda fixa públicos tiveram seu valor justo obtido a partir das tabelas de referência 
divulgadas pela Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais - 
ANBIMA. Os certificados de depósitos bancários e os depósitos a prazo com garantia especial 
(DPGE) são registrados ao custo, acrescido dos rendimentos incorridos, que se aproximam de 
seu valor justo. 
 

c. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido 
A provisão para imposto de renda do exercício corrente e diferido foram calculados à alíquota 
de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável anual que excede R$ 240 ao ano, 
e a contribuição social sobre o lucro líquido é calculada à alíquota de 15% sobre o lucro 
tributável. 
 

A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda 
correntes e diferidos.  O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a 
menos que estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em 
outros resultados abrangentes. 
 

O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo 
tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data 
de apresentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com 
relação aos exercícios anteriores. 
 

d. Distribuição de dividendos  
A distribuição de dividendos para os acionistas é reconhecida como um passivo nas 
demonstrações financeiras ao final do exercício, com base no estatuto social da Companhia. 
Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é reconhecido no passivo na data em que 
são aprovados na Assembleia Geral Ordinária. 
 

4 Gerenciamento de risco 
 

Introdução 
A gestão de riscos corporativos se concentra em cinco aspectos principais: 
 

 Controlar o impacto dos eventos negativos; 

 Gerenciar as incertezas inerentes ao alcance dos objetivos; 

 Buscar oportunidades, visando à obtenção de vantagem competitiva e aumento do valor para o 
acionista; 

 Alinhar o apetite de risco da organização com as estratégias adotadas; 

 Prover melhorias de alocação de capital. 
 
As estratégias de risco são definidas em reuniões onde participam a Área de Gestão de Riscos e 
a Diretoria Executiva, discutindo os aspectos específicos da Companhia. A área de Gestão de 
Riscos possui uma visão integrada dos riscos aos quais a Companhia está sujeita, bem como da 
interdependência entre as várias categorias de riscos, as unidades operacionais e a estratégia. 
Tem como atribuições: 
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 Aprovar as políticas de gerenciamento de riscos; 

 Alinhar as ações da Companhia com o apetite de risco e a estratégia definida pela Diretoria 
Executiva; 

 Suportar a gestão estratégica de riscos da organização para melhor alocação do capital. 

 A seguir apresentamos as informações sobre a exposição a cada um dos riscos mencionados, 
quais sejam: Mercado, Liquidez, Crédito, Operacional e Subscrição, para sejam efetivamente 
identificados, monitorados e controlados. 
 

a. Gestão de riscos de seguros 
A Companhia faz parte do complexo cooperativo e empresarial Unimed e, consequentemente, 
utiliza-se da estrutura de risco da sua controladora Unimed Seguradora S.A., administrando seus 
riscos de forma corporativa. Muito embora a Companhia esteja em fase pré-operacional, a 
Administração tem avaliado as estratégias e riscos associados à operacionalização. 
 

b. Gestão de riscos financeiros 
 
Gestão do risco de mercado 
É o risco de que o valor de um instrumento financeiro ou de uma carteira de instrumentos 
financeiros se altere, em virtude da volatilidade das variáveis existentes no mercado (taxa de 
juros, taxa de cambio, ações, commodities, etc.), causada por fatores adversos.  
 

i. Gerenciamento do risco de mercado 
As seguintes técnicas são utilizadas para controlar e mitigar o risco de mercado: 
 

 Instrumentos derivativos para diminuir os impactos da taxa de juros; 

 Limites máximos de VaR (Value at Risk) e análises de cenários alternativos conhecidos como 
“stress testing”; 

 Análises de fluxo de caixa projetado e revisão das obrigações assumidas e instrumentos 
financeiros utilizados para mitigação e monitoramento do risco de liquidez. 
 
O controle do risco de mercado é acompanhado mensalmente pelas reuniões do Comitê de 
Investimentos, cujas principais atribuições são: 
 

 Definir as estratégias de atuação para a otimização dos resultados e apresentar as posições 
mantidas pela Companhia; 
 

 Analisar o cenário político-econômico nacional e internacional; 

 Aprovar a estratégia de investimentos, avaliando e definindo os limites de alocação de recursos 
nos diversos tipos de ativos; 

 Definir a política de liquidez de acordo com as necessidades do fluxo de caixa. 
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Não obstante, contamos com o suporte de consultoria externa para avaliação de risco de 
mercado. 
 

ii. Risco de Taxa de Juros 
O risco de taxa de juros é a perda resultante de mudanças da taxa de juros, inclusive mudanças 
no aspecto das curvas de rendimentos. As exposições da Companhia ao risco da taxa de juros 
incluem, entre outras, o risco de taxa de juros provenientes de títulos da dívida. 
 

iii. Resultado do teste de sensibilidade 
O teste de sensibilidade demonstra o impacto no patrimônio líquido resultado de alterações na 
taxa de juros. Os títulos da Companhia estão aplicados em renda fixa pós-fixado e pré fixados. 
Os testes realizados com os ativos financeiros, remunerados com taxas pós-fixadas, não sofrem 
impactos em seus preços de mercado, apenas na rentabilidade futura dos ativos. No caso dos 
títulos pré fixados, todos eles estão contabilizados na curva, e também não sofrem impactos em 
seus preços de mercado. 
 
Gestão do risco de liquidez 
O gerenciamento do risco de liquidez é realizado através de Política de Gestão de Fluxo de 
Caixa e tem como finalidade estabelecer o controle de possíveis descasamentos entre os ativos 
negociáveis e passivos exigíveis (prazos de liquidação de direitos e obrigações, bem como da 
liquidez dos instrumentos financeiros utilizados na gestão das posições financeiras). 
 
Adicionalmente, é mantida uma “Carteira de Liquidez”, com uma parcela das aplicações 
financeiras alocadas em ativos de liquidez imediata e com vencimentos de 1 a 30 dias, com o 
objetivo de honrar os compromissos de curto prazo. 
 

Unimed Previdência Privada S/A 
    

Liquidez (*)  R$ (mil)  % Carteira  
   

Imediata  2.636 13  
De 01 a 30 dias  2.715 13  
Acima de 361 dias  15.341 74  

   
Total  20.692 100  
 

(*) Definimos como liquidez, a data que a companhia pode realizar o resgate da aplicação sem 
carência e sem cobrança de IOF. Consideramos acima de 361 dias as aplicações que a carência 
para resgate é  acima de 1 ano. 
 

iv. Casamento dos Ativos e Passivos (ALM) 
A Gestão de Ativos e Passivos é efetuada utilizando a metodologia ALM (Assets and Liabilities 
Management). Esta metodologia consiste num processo contínuo de formulação, 
implementação, monitoramento e revisão das estratégias de gestão de ativos e passivos com o 
objetivo de atingir determinado retorno com determinado nível de risco. 
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Ativos financeiros 
Sem 

vencimento 

Vencidos 
Acima de 1 

ano
Vencidos 
até 1 ano

A Vencer 
em até 1 

ano

A Vencer 
entre 1 e 5 

anos 

A Vencer 
acima de 5 

anos Total
    
Caixa e bancos 35  -  -  -  -  - 35
Aplicações   -  -  - 5.351 15.341  - 20.692
Créditos tributários 
e previdenciários 365  -  -  -  -  - 365
    
Total dos ativos 
financeiros 400 - - 5.351 15.341 - 21.092
    
    

Passivos 
financeiros 

Sem 
vencimento 

Vencidos 
Acima de 1 

ano
Vencidos 
até 1 ano

A Vencer 
em até 1 

ano

A Vencer 
entre 1 e 5 

anos 

A Vencer 
acima de 5 

anos Total
Contas a pagar           
Obrigações a pagar  -  - 155  -  -  - 155
Encargos 
trabalhistas  -  -  - 5  -  - 5
Impostos e 
contribuições 359 -  -  -  -  - 359
    
Total dos passivos 
financeiros - 359 155 5 - - 519

 
Gestão de risco de crédito 
O risco de crédito refere-se ao risco de uma contraparte não cumprir com suas obrigações 
contratuais, levando a Companhia a incorrer em perdas financeiras. Os critérios para a escolha 
dos emissores de ativos, além de passarem por uma minuciosa avaliação interna tem seus 
ratings de crédito avaliados por agências nacionais como a SR Rating, Austin Rating e Lopes 
Filho & Associados (Risk Bank) e internacionais como a Moody’s, Fitch Ratings e Standard & 
Poor’s. A exposição da Companhia e as avaliações de crédito de suas contrapartes são 
continuamente monitoradas através do Compliance Financeiro, revisados e aprovados pelo 
Comitê de Investimentos. 
 
Em 29 de junho de 2012 a carteira de aplicações da Companhia está alocada nas instituições 
com as seguintes classificações de risco. 
 

Unimed Previdência Privada S.A.
 

Carteira de Ativos por Nível de Risco
   

Nota 
Valor 

 (R$ mil)  
Part. % 

 nível de risco Part. % total
  
Soberano 15.341 74% 74%
AAA 5.351 26% 26%
Total em Risco 20.692 100% 100%
Sem Classificação - 0% 0%

  
Total 20.692 - 100%
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5 Ativos financeiros 
Os ativos financeiros da Companhia estão compostos por Certificados de Depósitos Bancários e 
Títulos Públicos, cujo valor de mercado em 30 de junho de 2012 são R$ 5.351, e R$15.341, 
respectivamente. Os Certificados de Depósitos Bancários foram classificados como títulos 
“disponíveis para venda” (Nível 2), já os títulos públicos foram classificados como “até o 
vencimento”. A Companhia não possuía ativos financeiros derivativos em Junho de 2012. 
 
Os títulos de renda fixa públicos são registrados ao custo, acrescido dos rendimentos incorridos. 
Os certificados de depósitos bancários são registrados ao custo, acrescido dos rendimentos 
incorridos, que se aproximam de seu valor justo. 
 

a. Resumo da classificação dos ativos financeiros 
 
Aplicações financeiras  Vencimentos   Ativos     Total   

     Ganho/    
    Até De 1 a Valor Valor de perda não    

Títulos Níveis 1 ano 5 anos Contábil Mercado realizado  2012  2011
        

Disponível para venda  5.351 - 5.351 5.350 1  5.351  15.578
        

Depósito bancário a prazo (CDB) 2 2.636 2.636 2.636 -  2.636  15.578
Operações Compromissadas 2 2.715 2.715 2.714 1  2.715  

        
        

Mantidos até o  vencimento  - 15.341 15.341 15.341 -  15.341  -
        

Letras Tesouro Nacional (LTN)  - 15.341 15.341 15.341 -  15.341  -
        

Total  5.351 15.341 20.692 20.691 1  20.692  15.578

 
b. Comparativo do valor contábil e valor de mercado dos títulos mantidos até o 

vencimento 
 

    Ativos  Total 
   
  Ganho/   
 De 1 a Valor Valor de perda não   

Títulos 5 anos contábil mercado realizado 2012  2011
   
 15.341 15.341 16.089 (748) 15.341  -
   

Letras Tesouro Nacional (LTN) 15.341 15.341 16.089 (748) 15.341  -
   

Total 15.341 15.341 16.089 (748) 15.341  -

 
c. Hierarquia do valor justo 

A tabela abaixo apresenta a análise do método de valorização de ativos financeiros trazidos ao 
valor justo. Os valores de referência foram definidos como se segue: 
 

 Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos 

 Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou 
passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços) 

  



 
Unimed Previdência Privada S.A. 

Demonstrações financeiras intermediárias 
em 30 de junho de 2012  

18 

 Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de 
mercado (inputs não observáveis). 

30 de junho de 2012 Nível 2 Total

Títulos disponíveis para venda 5.351      5.351      

Total 5.351        5.351        

31 de dezembro de 2011 Nível 2 Total

Títulos disponíveis para venda 15.578    15.578    

Total 15.578      15.578      

 
Durante os exercícios findos em 30 de Junho de 2012 e 31 de Dezembro de 2011, não houve 
reclassificações entre as categorias dos referidos ativos financeiros, inclusive os ativos mantidos 
até o vencimento. 
 

d. Desempenho da carteira de aplicações financeiras 
A Administração mensura o desempenho de seus investimentos utilizando como parâmetro 
(benchmark) a variação do CDI, para os ativos de renda fixa. 
 
Em junho de 2012, em termos percentuais, as carteiras de ativos financeiros ficaram alinhadas 
com os respectivos benchmarks. A rentabilidade da carteira de investimentos da Unimed 
Previdência Privada S/A, atingiu 5,19% entre janeiro a junho de 2012, representando 112,75% 
do CDI que foi de 4,60%. 
 

6 Obrigações a pagar 
 

  2012 2011 
   

Fornecedores – Diversos 1 7 
Fornecedores - Controladora 153 153 
Dividendos - 32 
    

  155 192 
 

7 Impostos e contribuições a pagar 
 

  2012 2011 
   

Imposto de renda retido na fonte 2 - 
Outros impostos e encargos sociais 3 1 
   

  5 1 
    

IRPJ a recolher 212 108 
CSLL a recolher 147 79 
   

  359 187 
    

  364 188 
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8 Patrimônio líquido 
 

a. Capital social 
O Capital Social totalmente subscrito e integralizado é de R$ 15.000, composto por 19.614.845 
ações ordinárias todas nominativas e sem valor nominal. 
 
Em Assembléia Geral Extraordinária de 13 de abril de 2012, a Administração aprovou o 
aumento de capital no montante de R$ 5.000, representada por emissão de 4.761.904 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
 

b. Reserva legal 
É constituída ao final do exercício social por valor correspondente a 5% do lucro líquido, não 
podendo exceder a 20% do capital social. 
 

c. Reserva estatutária (Investimento e capital de giro) 
É constituída por até 100% do lucro líquido remanescente, após as deduções legais, ao final de 
cada exercício social, tendo por finalidade assegurar investimentos em ativos permanentes e 
reforço do capital de giro podendo, também, absorver prejuízos. 
 
Essa reserva, em conjunto com a reserva legal, não poderá exceder o valor do capital social. A 
Assembléia Geral poderá a qualquer tempo, ou quando atingido o limite estabelecido, deliberar 
sobre sua destinação para aumento do capital social ou distribuição de dividendos. 
 

d. Dividendos 
É assegurado aos acionistas um dividendo mínimo de 10% do lucro líquido anual, conforme 
estabelecido no Estatuto Social, sendo o dividendo proposto de R$ 32 em 2011 revertido 
conforme aprovação da AGO de 29 de março de 2012. O saldo da reserva de Investimento e 
capital de giro era de R$ 292 em dezembro de 2011 passou a ser de R$ 324 em junho de 2012. 
 

e. Patrimônio líquido ajustado e margem de solvência/capital mínimo requerido 
O gerenciamento de capital procura otimizar a relação risco versus retorno de modo a minimizar 
perdas, por meio de estratégias de negócios bem definidas, em busca de maior eficiência na 
composição dos fatores que impactam na Margem de Solvência e/ou Capital Mínimo Requerido 
(Resolução CNSP n° 178/2007 e Circular SUSEP n° 355/2007) 
 
A seguir detalhamos o cálculo do patrimônio líquido ajustado em 30 de junho de 2012 e 31 de 
dezembro de 2011: 
 
 2012 2011
  
Patrimônio líquido 20.573 15.309
   

Patrimônio líquido ajustado (PLA) 20.574 15.309
  
Capital mínimo requerido (CMR) 7.407 8.087
  
Capital base 7.200 7.200
Capital adicional de risco de crédito 207 887
  
Excesso de PLA em relação ao capital mínimo requerido 13.166 7.222
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O capital mínimo requerido (CMR) foi calculado levando em consideração os riscos de créditos 
e ponderados de acordo as orientações das Resoluções SUSEP n°s 227 e 228, de 2010. É 
importante ressaltar que devido a Companhia não estar operando com a venda de planos 
previdenciários e ainda não possuir histórico de resultados operacionais, não é aplicável o 
cálculo de margem de solvência e de capital adicional de subscrição. 
 

9 Detalhamento das contas de resultado 
 

a. Despesas administrativas  
 

 2012 2011 
   
Serviços de terceiros 417 18 
Localização e Funcionamento 36 6 
Publicidade e propaganda 7 14 
Outras despesas 18 12 
  
Total 478 50 

 
b. Despesas com tributos 

 
  2012 2011 
     
Taxa de Fiscalização 46 45 
Outras - 2 
  
Total 46 47 

 

10 Resultado financeiro 
 
Receitas Jun/2012 Jun/2011 
   
Receitas com títulos privados 455 106 
  
Disponível para venda 455 106 
  
Receitas com títulos públicos 436 - 
  
Até o vencimento 436 - 
Outras receitas financeiras - - 
   
  891 106  
   
Despesas  
   
Despesas com tributos diversos - (1) 
   
  -  (1) 
   
Resultado financeiro 891 105 
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11 Imposto de renda e contribuição social 
 

 Imposto de renda  Contribuição social 
      
 2012 2011 2012 2011 
   
Lucro antes dos impostos  367 8 367 8 
   
   
Alíquotas:   
Imposto de renda e Contr. Social alíquota básica 
15% (55) (1) (55) (1) 
Imposto de renda alíquota adicional 10% (25) - - - 
   
Despesa de imposto de renda e contribuição social (80) (1) (55) (1) 
 
 

*          *          * 
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