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Zurich Resseguradora Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 14.387.387/0001-95 – Companhia Fechada

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas:
Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação 
de V.Sas. as Demonstrações Financeiras individuais da Zurich Ressegura-
dora Brasil S.A. relativas ao semestre findo em 31 de dezembro de 2012, 
acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do relatório dos audi-
tores independentes. Segundo a legislação societária, fica assegurado aos 
acionistas dividendos mínimos obrigatórios de 25% do lucro líquido anual 
ajustado. 
Reorganização Societária: Em 11 de agosto de 2011 foi constituída 
a Zurich RE Participações Ltda., com um capital de R$ 1 mil. Em 1º de 
dezembro de 2011, foi efetuada a 1ª alteração do contrato social contendo 
o aumento de capital de R$ 100.000 mil, a transformação do tipo societário 
para sociedade por ações e a mudança da razão social para Zurich Resse-

guradora Brasil S.A.. A aprovação pela Superintendência de Seguros Priva-
dos (SUSEP) ocorreu em 5 de janeiro de 2012, conforme portaria nº 4.378.
Desempenho Operacional: A Zurich Resseguradora Brasil S.A., apre-
sentou um lucro líquido de R$ 3,3 milhões no ano de 2012 (R$ 1.1 milhão 
em 2011). A Resseguradora para 31 de dezembro de 2012 não teve negó-
cios emitidos, portanto, não constam nas demonstrações financeiras valo-
res relacionados às operações de resseguro.
Perspectivas: O Grupo Zurich mantém suas expectativas positivas quanto 
ao crescimento sustentável da economia brasileira, como afirmam seus 
crescentes investimentos no mercado segurador com foco em: aquisições, 
parcerias estratégicas na distribuição de produtos, desenvolvimento de pro-
dutos adequados à realidade brasileira e mais competitivos. Somam-se a 
estes os crescentes investimentos em Tecnologia da Informação e Marke-

ting, importantíssimos para o processamento de alto nível e a prestação de 
serviços de excelência em qualidade e valor, conforme os padrões globais 
da Zurich. Na opinião da administração estes crescentes investimentos alia-
dos ao foco estratégico nos clientes, sobretudo em suas necessidades e 
desejos, trarão a escala e a eficácia operacionais necessárias à concretiza-
ção das metas do Grupo Zurich, que por meio desta sinergia, as expectati-
vas positivas se estendem também para a Resseguradora.
Agradecimentos: A Zurich Resseguradora Brasil S.A. agradece à 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) pelo apoio e orientações 
obtidas. Aos nossos profissionais e colaboradores manifestamos o nosso 
reconhecimento pela dedicação e pela qualidade dos serviços prestados.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2013.
A Administração

BALANÇOS PATRIMONIAIS – EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO (Valores expressos em milhares de reais)
    Nota
ATIVO explicativa   2012   2011(*)
CIRCULANTE  7.108 9.714
Disponível 5 38 96
 Caixa e bancos  38 96
Aplicações 6 3.755 9.606
Títulos e créditos a receber  3.315 12
 Créditos tributários e previdenciários 9,b 3.315 12

NÃO CIRCULANTE  101.735 91.730
Aplicações 6 100.740 91.730
Intangível 8 995 –

TOTAL DO ATIVO  108.843 101.444
(*) Não auditado

    Nota
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO explicativa   2012   2011(*)
CIRCULANTE  4.377 100.001
Contas a pagar  4.377 –
 Obrigações a pagar  1.188 –
 Impostos e encargos sociais a recolher  35 –
 Impostos e contribuições 9,a 3.154 –
Depósitos de terceiros  – 100.001
NÃO CIRCULANTE  338 144
 Impostos diferidos 9,c 338 144
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  104.128 1.299
 Capital social 10,a 100.001 1
 Ajuste de avaliação patrimonial  507 216
 Reserva legal 10,b 166 –
 Reserva estatutária 10,b 3.454 –
 Lucros acumulados  – 1.082
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  108.843 101.444
(*) Não auditado

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores expressos em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)
    Nota
    explicativa   2012   2011(*)
Despesas administrativas 11,a (2.119) –
Despesas com tributos 11,b (413) –
Resultado financeiro 11,c 9.189 1.082
 Receitas financeiras  9.193 1.462
 Despesas financeiras  (4) (380)
Resultado operacional  6.657 1.082
Result. antes dos impostos e contribuições  6.657 1.082
Imposto de renda 9,a (1.963) –
Contribuição social 9,a (1.192) –
Participação nos lucros e resultados  (173) –
Lucro líquido do exercício  3.329 1.082
Quantidade de ações (em milhares)  100.001 1
Lucro líquido por ação (em reais)  0,0333 1.081,8756
(*) Não auditado

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE – EXERCÍCIO 
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO (Valores expressos em milhares de reais)

      2012     2011(*)
Lucro líquido do exercício 3.329 1.082
Ajuste de avaliação patrimonial 485 360
Efeitos tributários do ajuste de avaliação patrimonial (194) (144)
Total do resultado abrangente do exercício 3.620 1.298
(*) Não auditado

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Valores expressos em milhares de reais)
    Capital Ajuste de avaliação Reservas Lucros
    social           patrimonial           de lucros           acumulados           Total
Saldos iniciais em 31 de outubro de 2011 1 – – – 1
Ajuste de avaliação patrimonial – 216 – – 216
Lucro líquido do período – – – 1.082 1.082
Saldos em 31 de dezembro de 2011(*) 1 216 – 1.082 1.299
Aumento de capital:
Portaria SUSEP nº 4.378 de 05/01/2012 (Nota 1) 100.000 – – – 100.000
Ajuste de avaliação patrimonial – 291 – – 291
Lucro líquido do exercício – – – 3.329 3.329
Reserva legal – – 166 (166) –
Dividendos propostos – – – (791) (791)
Reserva estatutária – – 3.454 (3.454) –
Saldos em 31 de dezembro de 2012 100.001 507 3.620 – 104.128
(*) Não auditado

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA – EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO (Valores expressos em milhares de reais)

       2012   2011(*)
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício 3.329 1.082
Ajustes para:
 Avaliação patrimonial 291 216
Variação nas contas patrimonias:
 Ativos financeiros (3.159) (101.335)
 Créditos tributários e previdenciários (3.303) (12)
 Fornecedores e outras contas a pagar 1.188 –
 Impostos e contribuições 3.189 –
 Impostos diferidos 194 144
 Depósitos de terceiros (100.001) 100.001
Caixa consumido pelas operações (98.272) 96
Caixa líquido consumido nas ativid. operacionais (98.272) 96
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisição imobilizado/intangível (995) –
Caixa líq. consumido nas ativid. de investimentos (995) –
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento de capital 100.000 –
Dividendos propostos (791) –
Caixa líquido gerado nas ativid. de financiamento 99.209 –
Aumento/red. líquido(a) de caixa e equiv. de caixa (58) 96
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 96 –
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 38 96
(*) Não auditado

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

1. Informações gerais – A Zurich Resseguradora Brasil S.A. (“Ressegura-
dora”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade de 
São Paulo, com operação em todos os estados brasileiros, que tem como 
objetivo social a realização de operações de resseguro e retrocessão, como 
resseguradora local, nos termos da legislação e regulamentos vigentes. Em 
05 de janeiro de 2012, por meio da Portaria nº4.378 a Superintendência 
de Seguros Privados (SUSEP) aprovou as deliberações contidas na 1ª 
alteração do contrato social, que transforma o tipo societário de sociedade 
empresária limitada para sociedade por ações, muda a denominação social 
de Zurich RE Participações Ltda. para Zurich Resseguradora Brasil S.A., e 
aumenta o capital social para R$ 100.001 mil. A Resseguradora, durante o 
exercício de 2012, não operou com contratos de resseguro, portanto, não 
constam nas demonstrações financeiras valores relacionados às operações 
de resseguros. A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada 
pela Diretoria, em 25 fevereiro de 2013.
2. Apresentação das demonstrações financeiras e resumo das princi-
pais políticas contábeis – As principais políticas contábeis utilizadas na 
preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. 2.1. 
Base de preparação: As demonstrações financeiras foram elaboradas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, estabelecidas 
pela Lei das Sociedades por Ações (11.638/07), em conjunto com os pro-
nunciamentos e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) referendados pelo Conselho Nacional de Seguros Priva-
dos (CNSP) e Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), e contem-
plam as alterações introduzidas pela Circular SUSEP nº 430, de 05 de 
março de 2012. As demonstrações financeiras foram preparadas seguindo 
os princípios da convenção do custo histórico, modificada pela avaliação de 
ativos financeiros nas categorias disponíveis para venda e avaliados ao 
valor justo através do resultado. As demonstrações financeiras foram prepa-
radas segundo a premissa de continuação dos negócios da Resseguradora 
em curso normal. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento 
por parte da Administração da Resseguradora no processo de aplicação 
das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julga-
mento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais pre-
missas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, 
estão divulgadas na Nota 3. 2.2. Moeda funcional, moeda de apresenta-
ção e transação com moeda estrangeira: Os itens incluídos nas demons-
trações financeiras são mensurados usando a moeda do principal ambiente 
econômico no qual a Resseguradora atua (“moeda funcional”) sendo assim, 
a moeda funcional e moeda de apresentação das demonstrações financei-
ras da Resseguradora é o real. As transações em moeda estrangeira são 
convertidas à taxa de câmbio em vigor na data em que ocorrem. Os ativos 
e passivos monetários expressos em moeda estrangeira são convertidos 
para reais à taxa de câmbio em vigor na data do balanço. As diferenças 
cambiais resultantes dessa conversão são reconhecidas no resultado do 
exercício. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de 
caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de 
curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de três meses, ou 
menos e com risco insignificante de mudança de valor. 2.4. Ativos financei-
ros – (a) Classificação: A Resseguradora classifica seus ativos financeiros 
sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resul-
tado, disponíveis para venda, mantidos até o vencimento 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 justo por meio do resultado são ativos financeiros 
mantidos para negociação. Um ativo financeiro é classificado nesta catego-
ria se foi adquirido, principalmente, para fins de venda no curto prazo. Os 
ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes, indepen-
dentemente da sua data de vencimento. (ii) Títulos disponíveis para 
venda: Os ativos financeiros disponíveis para venda são não derivativos, 
que são designados nessa categoria ou que não são classificados em 
nenhuma outra categoria. Eles são contabilizados no ativo circulante ou não 
circulante de acordo com sua data de vencimento. As mudanças no valor 
justo são reconhecidas diretamente no patrimônio líquido até que o investi-
mento seja vendido ou chegue ao vencimento, quando o saldo de reserva 
no patrimônio líquido é transferido para o resultado. (iii) Mantidos até o 
vencimento: Os títulos e valores mobiliários, para os quais a Administração 
possui a intenção e a capacidade financeira para manter até o vencimento, 
são contabilizados ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos aufe-
ridos no período. A capacidade financeira é definida em projeções de fluxo 
de caixa, desconsiderando a existência desses títulos. Os declínios no valor 
de mercado dos títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento, 
abaixo dos seus respectivos custos, são refletidos no resultado como per-
das realizadas. Para 31 de dezembro de 2012 e de 2011, a Resseguradora 
não possuía títulos e valores mobiliários classificados nesta categoria. (iv) 
Empréstimos e recebíveis: Os empréstimos e recebíveis são ativos finan-
ceiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, que não 
são cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, 
exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data 
de emissão do balanço (estes são classificados como ativos não circulan-
tes). Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amorti-

zado, usando o método da taxa de juros efetiva e são avaliados para impair-
ment (recuperação) anualmente. (b) Reconhecimento e mensuração: As 
compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na 
data de negociação – data na qual a Resseguradora se compromete a com-
prar ou vender o ativo. As aplicações financeiras são, inicialmente, reconhe-
cidas pelo valor justo, acrescidas dos custos da transação para todos os 
ativos financeiros não mensurados ao valor justo por meio do resultado. Os 
ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são, 
inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são 
debitados à demonstração do resultado. Os ativos financeiros são baixados 
quando os direitos de receber fluxos de caixa das aplicações financeiras 
tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que 
a Resseguradora tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os 
benefícios da propriedade. Os ativos financeiros disponíveis para venda e 
os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são, 
subsequentemente, contabilizados pelo valor justo. Os empréstimos e rece-
bíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa 
de juros efetiva. Os ganhos e perdas decorrentes de variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado 
são apresentados na demonstração do resultado em “Receitas e despesas 
financeiras” no período em que ocorrem. Quando os títulos classificados 
como disponíveis para venda são vendidos ou sofrem perda (impairment), 
os ajustes acumulados do valor justo, reconhecidos no patrimônio líquido, 
são incluídos na demonstração do resultado como “Receitas e despesas 
financeiras”. Os juros de títulos disponíveis para venda, calculados com o 
uso do método da taxa de juros efetiva, são reconhecidos na demonstração 
do resultado como parte de outras receitas. Os dividendos de instrumentos 
de patrimônio líquido disponíveis para venda, como exemplo as ações, são 
reconhecidos na demonstração do resultado como parte de outras receitas, 
quando é estabelecido o direito da Resseguradora de receber pagamentos. 
A Resseguradora avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de 
que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros está impaired. (c) 
Impairment de ativos financeiros – (i) Ativos contabilizados ao custo 
amortizado: A Resseguradora avaliará ao final de cada período se há evi-
dência objetiva de que o ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros está 
deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e os 
prejuízos de impairment são incorridos somente se há evidência objetiva de 
impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reco-
nhecimento inicial dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou 
eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de 
maneira confiável. Os critérios que a Resseguradora usará para determinar 
se há evidência objetiva de uma perda por impairment incluem, mas não se 
limitam: • dificuldade financeira relevante do emitente ou tomador; • uma 
quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento de juros ou 
principal; • o desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo finan-
ceiro devido às dificuldades financeiras; • dados indicando que há redução 
mensurável nos fluxos futuros 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 car-
teira; (ii) condições econômicas nacionais ou locais que se correlacionam 
com as inadimplências sobre os ativos da carteira; A Resseguradora ava-
liará em primeiro lugar se existe evidência objetiva de impairment. O mon-
tante do prejuízo será mensurado como a diferença entre o valor contábil 
dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados 
(excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) descon-
tados à taxa de juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor contá-
bil do ativo sera reduzido e o valor do prejuízo será reconhecido na demons-
tração do resultado. Se um empréstimo ou investimento mantido até o ven-
cimento tiver uma taxa de juros variável, a taxa de desconto para medir uma 
perda por impairment será a atual taxa de juros efetiva determinada de 
acordo com o contrato. Ainda para prêmios a receber, a redução ao valor 
recuperável deverá ser constituída levando em consideração a totalidade 
dos valores a receber de um mesmo devedor e, portanto, deverá incluir 
todos os valores devidos pelo mesmo devedor, independentemente de 
incluírem valores a vencer. Mediante avaliações, a Resseguradora entende 
que não há indícios de impairment, pois não apresenta nenhum recebível 
operacional que caberiam os testes. (ii) Ativos classificados como dispo-
níveis para venda: A Resseguradora avalia no final de cada período de 
apresentação de relatórios se há evidência objetiva de que um ativo finan-
ceiro ou um grupo de ativos financeiros está deteriorado. Para os títulos da 
dívida, a Resseguradora usa os mesmos critérios utilizados para os ativos 
negociados ao custo amortizado. No caso de ações classificadas como dis-
poníveis para venda, uma queda relevante ou prolongada no valor justo do 
título abaixo de seu custo também é uma evidência de que os ativos estão 
deteriorados. Se qualquer evidência desse tipo existir para ativos financei-
ros disponíveis para venda, o prejuízo cumulativo – medido como a dife-
rença entre o custo de aquisição e o valor justo atual, menos qualquer pre-
juízo por impairment sobre o ativo financeiro reconhecido anteriormente em 
lucro ou prejuízo – será retirado do patrimônio e reconhecido na demonstra-
ção do resultado. Perdas por impairment em ações reconhecidas na 
demonstração do resultado não são revertidas. Se, em um período subse-
quente, o valor justo de instrumento da dívida classificado como disponível 
para venda aumentar, e o aumento puder ser objetivamente relacionado a 

um evento que ocorreu após o prejuízo por impairment ter sido reconhecido 
em lucro ou prejuízo, o prejuízo por impairment é revertido por meio da 
demonstração do resultado. (d) Compensação de instrumentos financei-
ros: Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é 
reportado no balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável 
de compensar os valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los 
numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 
(e) Instrumentos financeiros derivativos: Os instrumentos financeiros 
derivativos são avaliados ao seu valor justo na data em que é celebrado o 
contrato e na sua avaliação subsequente, com mudanças no valor justo, 
registradas no resultado do período. Os derivativos embutidos em outros 
instrumentos financeiros são tratados como derivativos separados quando 
suas características econômicas e riscos não forem fortemente relaciona-
dos com aqueles do contrato principal e o contrato não for contabilizado 
pelo valor justo por meio do resultado. Esses derivativos embutidos são 
mensurados por seus valores justos e os ganhos ou perdas provenientes de 
alterações no valor justo são incluídos na demonstração do resultado. Para 
31 de dezembro de 2012, a Resseguradora não possui instrumentos finan-
ceiros derivativos em sua carteira. 2.5. Impairment de ativos não-finan-
ceiros: Ativos não-financeiros (incluindo ativos intangíveis não originados 
de contratos de resseguros) são avaliados para impairment no mínimo anu-
almente ou quando ocorrem eventos ou circunstâncias que indiquem que o 
valor contábil do ativo não seja recuperável. Uma perda para impairment é 
reconhecida no resultado do período pela diferença entre o valor contábil e 
seu valor recuperável. O valor recuperável é definido pelo CPC 01 como o 
maior valor entre o valor em uso e o valor justo do ativo (reduzido dos custos 
de venda dos ativos). Para fins de testes de impairment de ativos não finan-
ceiros os ativos são agrupados no menor nível para o qual a Resseguradora 
consegue identificar fluxos de caixa individuais gerados dos ativos, defini-
dos como unidades geradoras de caixa (CGUs). 2.6. Provisões judiciais e 
ativos contingentes: A política que a Resseguradora adota é avaliar as 
suas contingências ativas e passivas, exceto aquelas oriundas de sinistros, 
através das determinações emanadas pelo CPC 25 – Provisão e Passivo e 
Ativo Contingente, e referendada pela Circular SUSEP nº 430/12. Para 31 
de dezembro de 2012, a resseguradora não possui provisões judiciais ati-
vas ou passivas. 2.7. Provisões técnicas: As legislações vigentes que ins-
tituem regras e procedimentos para a constituição das provisões técnicas 
das sociedades Resseguradoras são a Resolução CNSP nº 171/10, e alte-
rações posteriores. Tendo em vista que em 31 de dezembro de 2012 e de 
2011 a Resseguradora não mantém nenhum contrato de resseguro vigente, 
ela não constitui as provisões técnicas requeridas regulatoriamente. 2.8. 
Teste de adequação do passivo – Objetivo e resultados obtidos: O 
teste de adequação do passivo é realizado, a cada data de balanço, com o 
objetivo de averiguar a adequação do montante contábil registrado a título 
de provisões técnicas, de acordo com a CPC 11 e premissas mínimas 
determinadas pela Circular SUSEP nº 457/12. Tendo em vista que a Resse-
guradora não opera com contratos de resseguro em 31 de dezembro de 
2012 e de 2011, o cálculo do TAP não foi necessário. 2.9. Principais tribu-
tos: A contribuição social foi constituída pela alíquota de 15% e o imposto 
de renda foi constituído pela alíquota de 15% acrescida de adicional de 
10% para os lucros que excedem R$ 240 no exercício. Os créditos tributá-
rios decorrentes de diferenças temporárias entre os critérios contábeis e os 
fiscais de apuração de resultados, são registrados no exercício de ocorrên-
cia do fato e são calculados com base nessas mesmas alíquotas. O imposto 
de renda e a contribuição social diferidos ativos são reconhecidos somente 
na proporção da probabilidade de que o lucro tributário futuro esteja dispo-
nível e contra o qual as diferenças temporárias possam ser compensadas. 
As contribuições para o PIS serão provisionadas pela alíquota de 0,65% e 
para a COFINS pela alíquota de 4%, na forma da legislação vigente. 2.10. 
Capital social: As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. 
2.11. Distribuição de dividendos: A distribuição de dividendos para os 
acionistas da Resseguradora é reconhecida como um passivo nas demons-
trações financeiras ao final do exercício, com base no estatuto social da 
Resseguradora. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório de 25% 
somente é provisionado na data em que são aprovados pelos acionistas, 
em Assembleia Geral. 2.12. Apuração do resultado: O resultado é apu-
rado pelo regime de competência, observando o critério “Pro-rata Die”. • Os 
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prêmios de resseguro e os custos de aquisição, contabilizados por ocasião 
da vigência do risco dos contratos, são reconhecidos nas contas de resul-
tado pelo valor proporcional ao respectivo prazo de vigência; • As receitas e 
despesas de prêmios e comissões relativas às responsabilidades de retro-
cessão são contabilizadas conforme Circular SUSEP nº 430/12. 2.13. 
Demonstração de resultados abrangentes: A demonstração de resulta-
dos abrangentes está sendo apresentada em quadro demonstrativo próprio 
e compreende itens de receita e despesa (incluindo ajustes de reclassifica-
ção) que não são reconhecidos na demonstração do resultado como reque-
rido ou permitido pelos CPC’s. 2.14. Lucro líquido por ação: O lucro por 
ação básico da Resseguradora para o exercício é calculado pela divisão do 
lucro atribuível aos acionistas pela quantidade média de ações da Resse-
guradora. Durante o período de reporte a Resseguradora não possuía ins-
trumentos ou transações que gerassem efeito dilutivo ou antidilutivo sobre 
o lucro por ação do exercício e consequentemente o lucro por ação básico 
é equivalente ao lucro por ação diluído segundo os requerimentos do CPC 
41. 2.15. Normas, alterações e interpretações que ainda não estão em 
vigor e não foram adotadas antecipadamente – As normas existentes a 
seguir foram publicadas pelo IASB, pelo Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis, ou ambos, e são obrigatórias para os períodos subsequentes ao 
iniciado em 01 de janeiro de 2013 somente, quando da aprovação das mes-
mas pela SUSEP. • IFRS 9, “Instrumentos Financeiros”, emitido em novem-
bro de 2009. Esta norma é o primeiro passo no processo para substituir o 
CPC 38/IAS 39 “Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensura-
ção”. O IFRS 9 introduz novas exigências para classificar e mensurar os 
ativos financeiros. A norma é aplicável a partir de 01 de janeiro de 2015. • 
IFRS 10, “Demonstrações Financeiras Consolidadas” (CPC 36 (R3)), deter-
mina um único modelo de consolidação com base em controle, indepen-
dentemente da natureza do investimento. A norma é aplicável a partir de 01 
de janeiro de 2013. • IFRS 11, “Acordos de Participação” (CPC 19 (R2)), 
eliminou o modelo de consolidação proporcional para as entidades com 
controle compartilhado, mantendo apenas o modelo pelo método da equi-
valência patrimonial. Eliminou também o conceito de “ativos com controle 
compartilhado”, mantendo apenas “operações com controle compartilhado” 
e “entidades com controle compartilhado”. A norma é aplicável a partir de 
01 de janeiro de 2013. • IFRS 12, “Divulgações de Participações em Outras 
Entidades” (CPC 05 (R1)), expande os requerimentos de divulgação de 
investimentos nas entidades que a Sociedade possui influência significa-
tiva. A norma é aplicável a partir de 01 de janeiro de 2013. • IFRS 13, “Men-
suração de Valor Justo” (CPC 46), o objetivo é aprimorar a consistência e 
reduzir a complexidade da mensuração ao valor justo, fornecendo uma defi-
nição mais precisa e uma única fonte de mensuração do valor justo e suas 
exigências de divulgação para uso em IFRS. As exigências, que estão bas-
tante alinhadas entre IFRS e US GAAP, não ampliam o uso da contabiliza-
ção ao valor justo, mas fornecem orientações sobre como aplicá-lo quando 
seu uso já é requerido ou permitido por outras normas IFRS ou US GAAP. 
A norma é aplicável a partir de 01 de janeiro de 2013. Em 18/02/2013 foram 
publicadas diversas normas emitidas pelo Conselho Nacional de Seguros 
Privados (CNSP) e pela SUSEP, sendo as mais relevantes (a) as Resolu-
ções CNSP Nº 280 e 283 de 30/01/2013, que tratam de subscrição e de 
capital de risco operacional, respectivamente, sendo que a norma de capital 
de risco operacional entra em vigor na data de publicação e a de subscrição 
tem prazo de adequação até 31/12/2013; e (b) Resolução CNSP Nº 281 de 
30/01/2013 e Circular SUSEP Nº 462 de 31/01/2013, que institui regras 
para a constituição de provisões técnicas, com prazo de adequação até 
31/12/2013. A Companhia está avaliando os impactos dessas normas.
3. Estimativas e premissas contábeis críticas – Algumas políticas reque-
rem julgamentos mais subjetivos e/ou complexos por parte da Administra-
ção, frequentemente, como resultado da necessidade de fazer estimativas 
que têm impacto sobre questões que são inerentemente incertas. À medida 
que aumenta o número de variáveis e premissas que afetam a possível 
solução futura dessas incertezas, esses julgamentos se tornam ainda mais 
subjetivos e complexos. Alterações em tais premissas ou diferenças destas 
em face da realidade poderão causar impactos sobre as atuais estimativas 
e julgamentos. Tais estimativas e premissas são revisadas periodicamente. 
As revisões das estimativas contábeis são reconhecidas no período em 
que as estimativas estão sendo revisadas, bem como nos períodos futu-
ros afetados. Destacamos, especialmente, as estimativas utilizadas para 
o cálculo de recuperabilidade (impairment) de ativos financeiros, descrito 
abaixo. Estimativas utilizadas para cálculo de recuperabilidade (impair-
ment) de ativos financeiros: A Resseguradora aplica as regras de aná-
lise de recuperabilidade para os ativos financeiros mensurados pelo custo 
amortizado. Nesta área, a Resseguradora aplica alto grau de julgamento 
para determinar o grau de incerteza associado com a realização dos fluxos 
contratuais estimados dos ativos financeiros, principalmente os prêmios a 
receber de ressegurados e retrocessionários. A Resseguradora segue as 
orientações do CPC 38 para determinar quando um ativo financeiro dispo-
nível para venda está impaired. Essa determinação requer um julgamento 
significativo. Para esse julgamento, a Resseguradora avalia, entre outros 
fatores, a duração e a proporção na qual o valor justo de um investimento é 
menor que seu custo, a saúde financeira e perspectivas do negócio de curto 
prazo para a investida, incluindo fatores como: desempenho do setor e do 
segmento e fluxo de caixa operacional e financeiro.
4. Estrutura de gerenciamento de riscos – O gerenciamento de riscos é 
essencial em todas as atividades, utilizando-o com o objetivo de adicionar 
valor ao negócio à medida que proporciona suporte às áreas de negócios 
no planejamento das atividades, maximizando a utilização de recursos 
próprios e de terceiros, em benefício dos acionistas e da Resseguradora. 
Nesse contexto, nosso processo de gerenciamento de riscos conta com a 
participação de todas as camadas contempladas pelo escopo de gover-
nança corporativa que abrange desde a alta Administração até as diversas 
áreas de negócios e produtos na identificação dos riscos. A estrutura do 
processo de gerenciamento de riscos da Resseguradora permite que os 
riscos de seguro, crédito, liquidez e mercado sejam efetivamente identifi-
cados, avaliados, monitorados, controlados e mitigados de modo unificado. 
Para assegurar unicidade ao processo de gerenciamento de riscos, há um 
departamento específico, denominado Risk Management, com o intuito de 
obter sinergia entre estas atividades na Resseguradora, tendo por atribui-
ção assessorar a alta Administração na aprovação de políticas institucio-
nais, diretrizes operacionais e estabelecimento de limite de exposição a 
riscos no âmbito do consolidado econômico financeiro. (a) Risco de cré-
dito: Risco de crédito é a possibilidade de a contraparte de uma operação 
financeira não desejar cumprir ou sofrer alteração na capacidade de honrar 
suas obrigações contratuais, podendo gerar assim alguma perda para a 
Resseguradora. A área-chave em que a Resseguradora está exposta ao 
risco de crédito é: • Ativos financeiros. O gerenciamento de risco de crédito 
inclui o monitoramento de exposições ao risco de crédito de contrapartes 
individuais em relação às classificações de crédito por companhias avalia-
doras de riscos, tais como Fitch Ratings, Standard & Poor’s, Moody’s entre 
outras.
Composição de carteira por Ativos não vencidos
 classe e por categoria contábil     e não ‘impaired’     31/12/2012
Caixa e equivalentes de caixa 38 38
Disponíveis para venda
Públicos 100.740 100.740
Privados 3.755 3.755
Total de ativos financeiros 104.533 104.533

Composição de carteira por Ativos não vencidos
 classe e por categoria contábil     e não ‘impaired’     31/12/2011
Caixa e equivalentes de caixa 96 96
Disponíveis para venda
Públicos 91.730 91.730
Privados 9.606 9.606
Total de ativos financeiros 101.432 101.432
A tabela abaixo demonstra a exposição máxima ao risco de crédito antes 
de qualquer garantia ou outras intensificações de crédito. Os ativos anterio-
res são analisados na tabela abaixo usando o rating da Standard &Poors 
(S&P), ou equivalente quando o da S&P não estiver disponível. A concen-
tração do risco de crédito não alterou substancialmente comparada ao pe-
ríodo anterior.
Composição de carteira por   Sem
 classe e por categoria contábil    Aaa    Rating    31/12/2012
Caixa e equivalentes de caixa – 38 38
Disponíveis para venda
Públicos 100.740 – 100.740
Privados 3.755 – 3.755
Exposição máxima ao risco de crédito 104.495 38 104.533
Composição de carteira por   Sem
 classe e por categoria contábil    Aaa    Rating    31/12/2011
Caixa e equivalentes de caixa – 96 96
Disponíveis para venda
Públicos 91.730 – 91.730
Privados 9.606 – 9.606
Exposição máxima ao risco de crédito 101.336 96 101.432
(b) Risco de liquidez: O risco de liquidez é o risco de a Resseguradora não 
ter recursos financeiros líquidos suficientes para cumprir suas obrigações 
ou ter de incorrer em custos excessivos para fazê-lo. A política da Res-
seguradora é manter uma liquidez adequada e liquidez contingente para 
atender suas obrigações tanto em condições normais quanto de estresse. 
Para alcançar este objetivo, a Resseguradora avalia, monitora e gerencia 
suas necessidades de liquidez em uma base contínua. A Resseguradora 
tem políticas de liquidez em todo o grupo de gestão e de diretrizes especí-
ficas sobre a forma de planejar, gerenciar e relatar sua liquidez local, pro-
piciando recursos financeiros suficientes para cumprir suas obrigações à 
medida que estas atinjam seu vencimento. (c) Gerenciamento de risco de 
liquidez: O gerenciamento do risco de liquidez é realizado pelo departa-
mento financeiro e tem por objetivo controlar os diferentes descasamentos 
dos prazos de liquidação de direitos e obrigações, assim como a liquidez 
dos instrumentos financeiros utilizados na gestão das posições financei-
ras. O conhecimento e o acompanhamento desse risco é crucial, sobretudo 
para permitir à Resseguradora liquidar as operações em tempo hábil e de 
modo seguro. A Administração do risco de liquidez envolve um conjunto de 
controles, principalmente no que diz respeito ao estabelecimento de limi-
tes técnicos, com permanente avaliação das posições assumidas e instru-
mentos financeiros utilizados. (d) Risco de mercado – (i) Gerenciamento 
de risco de mercado: O risco de mercado está ligado à possibilidade de 
perda por oscilação de preços e taxas em função dos descasamentos de 
prazos, moedas e indexadores das carteiras ativa e passiva. Este risco tem 
sido acompanhado com crescente interesse pelo mercado, com substancial 
evolução técnica nos últimos anos, no intuito de evitar, ou pelo menos mini-
mizar, eventuais prejuízos para as instituições, dada a elevação na comple-
xidade das operações realizadas nos mercados. (ii) Controle do risco de 
mercado: O risco de mercado é gerenciado por meio de metodologias e 
modelos condizentes com a realidade do mercado nacional e internacional, 
permitindo embasar decisões estratégicas com grande agilidade e alto grau 
de confiança, tendo como consequência uma melhor avaliação e definição 
dos limites de investimentos em títulos públicos federais, privados, nacio-
nais e internacionais, e também o estabelecimento de limites operacionais 
de descasamento de ativos, passivos e moedas. A principal atividade da 
gestão de risco de mercado é de elaborar análises de sensibilidade e simu-
lar resultados em cenários de estresse para as posições da Resseguradora. 
O controle do risco de mercado é acompanhado pela área financeira, cujas 
principais atribuições são: • definir estratégias de atuação para a otimiza-
ção dos resultados e apresentar as posições mantidas pela organização; • 
analisar o cenário político-econômico nacional e internacional (envolvendo 
oscilação cambial); • avaliar os limites de investimentos em títulos públicos 
federais, privados, nacionais e internacionais; • avaliar e definir os limites de 
VaR (Value at Risk) e das carteiras; • analisar a política de liquidez; • estabe-
lecer limites operacionais de descasamento de ativos, passivos e moedas; 
• realizar reuniões extraordinárias para análise de posições e situações em 
que os limites de posições ou VaR sejam ultrapassados. Dentre as princi-
pais atividades da área de Gestão de Risco de Mercado, destacamos o 
acompanhamento, cálculo e análise do risco de mercado das posições, por 
meio da metodologia do VaR. (iii) Análise do risco de mercado: A política 
da Resseguradora, em termos de exposição a riscos de mercado, é con-
servadora, sendo que os limites de VaR são definidos pelo Comitê ALMIC 
(Asset Liability Management Investment Committee), onde o cumprimento 
destes são acompanhados diariamente por área independente à do gestor 
das posições. A metodologia adotada para a apuração do VaR tem nível de 
confiança de 99% e horizonte de tempo de 100 dias. As volatilidades e as 
correlações utilizadas pelos modelos são calculadas a partir de métodos 
estatísticos e são ajustadas, quando necessário, a fatos ainda não captura-
dos pelos dados utilizados nos modelos e a sensibilidade dos participantes 
dos trabalhos. A metodologia aplicada e os modelos estatísticos existentes 
são validados diariamente utilizando-se técnicas de backtesting. O backtes-
ting compara o VaR diário calculado com o resultado obtido com essas posi-
ções (excluindo resultado com posições intraday, taxas de corretagem e 
comissões). O principal objetivo do backtesting é monitorar, validar e avaliar 
a aderência do modelo de VaR, sendo que o número de rompimentos deve 
estar de acordo com o intervalo de confiança previamente estabelecido na 
modelagem. Considerando o modelo de simulação histórica para o cálculo 
do Value at Risk (VaR), é possível medir a perda máxima em um dia para 
uma carteira de ativos, dado um intervalo de confiança. Dada característica 
recente da carteira de investimentos da Resseguradora e a ausência de 
dados suficientes na base do custodiante para atender as necessidades do 
modelo utilizado, não foi possível desenvolver o cálculo do VaR, excepcio-
nalmente nos exercícios demonstrados nesta publicação.
5. Caixa e equivalentes de caixa – Para os exercícios de 2012 e de 2011 
foram considerados apenas o caixa e depósito bancário como caixa e equi-
valentes de caixa.
    31/12/2012     31/12/2011
Caixa e bancos 38 96
    38 96
6. Aplicações – circulante e realizável a longo prazo – (a) Classificação 
das aplicações – As tabelas abaixo demonstram a classificação das apli-
cações e os respectivos vencimentos:
    31/12/2012
Títulos disponíveis para venda 104.495 100,00%
Letras do Tesouro Nacional (LTN) 33.563 32,12%
Letras Financeiras do Tesouro (LFT) 67.177 64,29%
Renda fixa – quotas de fundos de investimentos 3.755 3,59%
Total de Ativos Financeiros 104.495 100,00%
Total 104.495 100,00%
    31/12/2011
Títulos disponíveis para venda 101.336 100,00%
Letras do Tesouro Nacional (LTN) 20.427 20,16%
Letras Financeiras do Tesouro (LFT) 71.303 70,36%
Renda fixa – quotas de fundos de investimentos 9.606 9,48%
Total de Ativos Financeiros 101.336 100,00%
Total 101.336 100,00%

        31/12/2012
       Ajustes de
    De 1 a 30 dias ou Acima de Valor de avaliação patrimonial Custo
      sem vencimento      360 dias      mercado      (bruto de impostos)     Atualizado
Títulos disponíveis para venda 3.755 100.740 104.495 845 105.340
Letras do Tesouro Nacional (LTN) – 33.563 33.563 846 34.409
Letras Financeiras do Tesouro (LFT) – 67.177 67.177 (1) 67.176
Renda fixa – quotas de fundos de investimentos 3.755 – 3.755 – 3.755
Total em 31 de dezembro de 2012 3.755 100.740 104.495 845 105.340
Total em 31 de dezembro de 2011 9.606 91.730 101.336 360 101.696

Nenhum desses ativos financeiros estão vencidos ou impaired.
(b) Estimativa do valor justo: A tabela a seguir 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 – títulos com cotação em mercado ativo; • Nível 2 – títulos não cotados nos mercados abrangidos 
no “Nível 1” mas que cuja precificação é direta ou indiretamente observável; • Nível 3 – títulos que não possuem seu custo determinado com base em 
um mercado observável.

     31/12/2012
       Nível 1    Nível 2    Total
Títulos disponíveis para venda 100.740 3.755 104.495
Letras do Tesouro Nacional (LTN) 33.563 – 33.563
Letras Financeiras do Tesouro (LFT) 67.177 – 67.177
Renda fixa – quotas de fundos
 de investimentos – 3.755 3.755
Total das aplicações 100.740 3.755 104.495
     31/12/2011
       Nível 1    Nível 2    Total
Títulos disponíveis para venda 91.730 9.606 101.336
Letras do Tesouro Nacional (LTN) 20.427 – 20.427
Letras Financeiras do Tesouro (LFT) 71.303 – 71.303
Renda fixa – quotas de fundos
 de investimentos – 9.606 9.606
Total das aplicações 91.730 9.606 101.336
(c) Movimentação das aplicações
 financeiras
Saldo em 31 de dezembro de 2011 101.336
Aplicações 10.067
Resgates (16.585)
Movimento TVM bruto de impostos 484
Juros e atualização monetária 9.193
Saldo em 31 de dezembro de 2012 104.495
(d) Instrumentos financeiros por categoria
     31/12/2012
    Disponível
    para venda      %
Ativos financeiros
Aplicações financeiras 104.495 100,00%
    – –
    104.495 100,00%
     31/12/2011
    Disponível
    para venda      %
Ativos financeiros
Aplicações financeiras 101.336 100,00%
    – –
    101.336 100,00%
(e) Análise de sensilidade: A Resseguradora realizou análise de sensibili-
dade de seus instrumentos financeiros, com base na variação da taxa selic, 
conforme destacado no quadro a seguir:
     31/12/2012
    Títulos públicos Fundos de
          federais   investimentos   Total
Aplicações 100.740 3.755 104.495
Selic 7,25% a.a. 7,25% a.a. 7,25% a.a.
Projeção rentabilidade
 próximos 12 meses
Provável 7.304 272 7.576
Queda 25% 5.478 204 5.682
Queda 50% 3.652 136 3.788
Elevação 25% 9.130 340 9.470
Elevação 50% 10.955 408 11.364
7. Custos de aquisição diferidos – (a) Premissas e prazo para diferi-
mento: Os custos de aquisição diferidos serão constituídos pelas parcelas 
dos custos na obtenção de contratos de resseguro, cujo período do risco 
ainda não decorreu e serão apropriadas ao resultado proporcionalmente ao 
prazo decorrido. Serão consideradas como custos de aquisição diferidos as 
comissões de resseguros angariados. O prazo de diferimento dos custos 
de aquisição obedecerá ao risco de vigência dos contratos de resseguro.
8. Intangível – Trata-se da aquisição do sistema operacional da ressegu-
radora. O software foi todo desenvolvido em 2012 e estará disponível para 
uso a partir de janeiro de 2013.
     31/12/2012
     Amortização
Descrição Custo      acumulada      Total
Software 995 – 995
    995 – 995
Abaixo demonstramos a movimentação do saldo do intangível:
Descrição Software        Total
Saldo em 31 de dezembro de 2011 – –
Aquisições 995 995
Saldo em 31 de dezembro de 2012 995 995
9. Imposto de renda e contribuição social
(a) Apuração do imposto de renda e contribuição social
Descrição  31/12/2012
Resultado antes dos impostos e contribuições 6.484 6.484
Alíquotas oficiais IR – 15% CS – 15%
Impostos conforme alíquotas oficiais (973) (973)
Adicional de imposto de renda – 10% (625) –
Impostos sobre outros ajustes (365) (219)
Despesa (crédito) de IR e CSLL no semestre (1.963) (1.192)
(b) Composição dos créditos tributários e previdenciários: Os valores 
de antecipação de Imposto de renda e Contribuição social em 31/12/2012 
são de R$ 3.315 (R$ 12 em 31/12/2011). (c) Imposto de renda e contri-
buição social diferido passivo: Refere-se ao total de 40% de impostos 
calculados, com base no ajuste de avaliação patrimonial (TVM).
Descrição 2012               2011
Base de cálculo 845 360
IR – Alíquota – 25% 211 90
CS – Alíquota – 15% 127 54
Total efeito dos impostos 338 144
Total não circulante 338 144
10. Patrimônio líquido
(a) Capital social: O capital social, em 31/12/2012 é representado por 
100.001.166 ações ordinárias (1 ação em 31 de dezembro de 2011).
(b) Reservas de lucros: 31/12/2012      31/12/2011
Reserva legal 166 –
Reserva estatutária 3.454 –
Reservas de lucros 3.620 –
(i) A reserva legal é constituída na forma prevista na legislação societária, 
sendo calculada na base de 5% do lucro líquido do exercício e poderá ser 
utilizada para compensação de prejuízos ou aumento de capital social. (ii) 
A reserva estatutária refere-se ao saldo remanescente do lucro líquido do 
exercício após a constituição da reserva legal e da distribuição dos dividen-
dos mínimos obrigatórios, o qual, por proposta da administração, está retido 
nos termos da lei societária. Sua destinação será submetida à deliberação 
da Assembleia Geral.
(c) Patrimônio líquido ajustado:
Descrição    2012               2011
Patrimônio líquido 104.128 1.299
Ativos intangíveis (995) –
Patrimônio líquido ajustado 103.133 1.299
11. Detalhamento das principais contas das demonstrações do resul-
tado
(a) Despesas administrativas   2012               2011
Pessoal (1.271) –
Serviços de terceiros (582) –
Localização e funcionamento (215) –
Despesa com publicações (50) –
Despesas administrativas diversas (1) –
Total (2.119) –
(b) Despesas com tributos 2012               2011
Taxa de fiscalização (194) –
Outros impostos (219) –
Total (413) –
(c) Resultado financeiro 2012               2011
Rendimento das aplicações de renda fixa 9.193 1.462
Outras despesas financeiras (4) (380)
Total 9.189 1.082
12. Partes relacionadas – A Resseguradora tem um contrato de compar-
tilhamento de despesas administrativas com a Zurich Minas Brasil Seguros 
S.A.. Em 31 de dezembro de 2012, o montante devido é de R$ 314. Os valo-
res de remuneração dos administradores da Resseguradora fazem parte 
das demonstrações financeiras da Zurich Minas Brasil Seguros S.A., devido 
ao compartilhamento da administração.
13. Eventos subsequentes – Não houve eventos subsequentes no período 
após o fechamento e divulgação para a administração dessa publicação.
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… continuação Zurich Resseguradora Brasil S.A.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas
Zurich Resseguradora Brasil S.A.
Examinamos as demonstrações financeiras da Zurich Resseguradora Bra-
sil S.A. (a “Resseguradora”) que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das princi-
pais políticas contábeis e as demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações finan-
ceiras
A Administração da Resseguradora é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as entidades super-
visionadas 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 por erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demons-
trações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com 

as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas reque-
rem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja 
planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que 
as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para 
obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresen-
tados 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 por erro.
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos rele-
vantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras da Resseguradora para planejar os procedimentos de auditoria 
que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opi-
nião sobre a eficácia desses controles internos da Resseguradora. Uma 
auditoria inclui também a avaliação da adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela adminis-
tração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações finan-
ceiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 

para fundamentar nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresen-
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimo-
nial e financeira da Zurich Resseguradora Brasil S.A. em 31 de dezembro 
de 2012, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para 
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis as entidades supervisionadas pela Superintendência 
de Seguros Privados (SUSEP).
Outros assuntos
Valores correspondentes ao exercício anterior
Não examinamos, nem foram examinadas por outros auditores indepen-
dentes as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro 
de 2011, apresentadas para fins comparativos, e, consequentemente, não 
emitimos opinião sobre as mesmas.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2013
 PricewaterhouseCoopers Carlos Eduardo Sá da Matta
 Auditores Independentes Contador
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PARECER ATUARIAL
Aos Administradores e Acionistas 
Zurich Resseguradora Brasil S.A.
Pelo fato de a Resseguradora não ter emissões de resseguro e retrocessão 
em 2011 e 2012, não foram constituídas reservas técnicas. Assim, a Admi-

nistração, com o acordo dos auditores externos e do atuário responsável, 
entende que não há necessidade do parecer atuarial para a publicação com 
data de 31 de dezembro de 2012. 

São Paulo, 25 de fevereiro de 2012

Alda Regina Bogado Fassbender
Atuária – MIBA 1674

Werner Stettler
Diretor Técnico Responsável

DIRETORES
 Antonio Cássio dos Santos Werner Stettler

CONTADOR
Adriano Baptista de Azevedo – CRC 1SP 255760/O-7
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