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ECC DO BRASIL CIA. DE SEGUROS
CNPJ nº 07.133.208/0001-28
Relatório da Administração

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de
(Em milhares de Reais)

Demonstrações de Resultados
 Exercício Findo em 31 de Dezembro de

(Em milhares de Reais, exceto prejuízo por ação)

Demonstrações de Resultados Abrangentes
Exercício Findo em 31 de Dezembro de

(Em milhares de Reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Direto - Exercício Findo em 31 de Dezembro de
(Em milhares de Reais)

 Nota      2012      2011
Despesas administrativas 7 (326) (281)
Despesas com tributos 7 (132) (130)
Resultado  nanceiro 7 277 411
Resultado antes dos impostos  (181) -
Prejuízo do exercício       (181)          -
Quantidade de ações  3.600.000 3.600.000
Prejuízo por ação - R$      (0,050)          -

As notas explicativas são parte integrante das
demonstrações  nanceiras

 2012 2011
Prejuízo do exercício (181) -
Itens reconhecidos diretamente no
 patrimônio líquido     -     -
Total do resultado
 abrangente do período   (181)     -

As notas explicativas são parte integrante das
demonstrações  nanceiras

 2012   2011
Atividades operacionais
 Pagamento de despesas e obrigações (281) (271)
Caixa consumido das atividades operacionais (281) (271)
 Impostos e contribuições pagos (163) (168)
 Investimentos  nanceiros:
  Aplicações (100) (4.895)
  Vendas e resgates 360 4.707
Caixa líquido consumido das atividades
 operacionais (i)  (184) (627)

Atividades de  nanciamento 2012   2011
 Obtenção de empréstimos 200 600
Caixa líquido gerado nas atividades
 de  nanciamentos 200 600
Aumento (redução) líquido de caixa e 
 equivalentes de caixa    16     (27)
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 25 52
Caixa e equivalentes de caixa
 no  nal do exercício 41 25
    16      (27)
Aumento nas aplicações - recursos livres 126 652

A T I V O  Nota  2012  2011
Circulante  4.827 4.707
 Caixa e bancos  41 25
 Aplicações 4 4.777 4.651
 Créditos tributários e previdenciários  9 9
 Despesas antecipadas       -     22
Total do ativo  4.827 4.707

P A S S I V O
Circulante     937    636
 Impostos e encargos sociais a recolher  3 2
 Contas a pagar  13 3
 Empréstimos - partes relacionadas 8     921 631
Patrimônio líquido 5 3.890  4.071
 Capital social  4.113 3.600
 Aumento de capital (em aprovação)  - 513
 Prejuízos acumulados   (223)   (42)
Total do passivo e patrimônio líquido  4.827 4.707

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações  nanceiras

Em conformidade com as normas legais e estatutárias, 
apresentamos as demonstrações  nanceiras da ECC do Brasil 
Cia. de Seguros (“Seguradora”), relativas ao exercício  ndo 
em 31 de dezembro de 2012, que foram preparadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados - (SUSEP). O Conselho de Administração do acionista 
controlador em reunião ordinária, realizada em 7 de dezembro 
de 2007, aprovou a intenção de alienar a totalidade das ações 

da ECC do Brasil Cia. de Seguros, com condição suspensiva 
de aprovação do negócio pela SUSEP, bem como a autorização 
à Diretoria para realizar os atos necessários a essa alienação. 
Durante o exercício de 2012, a Administração da Seguradora 
apresentou À SUSEP o pedido de aprovação para alienação 
das ações da Seguradora que, entretanto, não foi concretizado. 
Tendo em vista que o propenso comprador não atendeu as 
exigências do regulador. Em 5 de setembro de 2012, o acionista 
controlador efetuou o distrato do contrato de venda  rmado em 

7 de abril de 2009, através da carta SUSEP/DITEC/CGSOA/
CORIS/DISUB nº 11/12. A Administração não tem outra intenção 
que não a alienação das ações da Seguradora e busca outras 
oportunidades para que a alienação possa ser concretizada. A 
Embraer S.A., acionista controlador da Seguradora, declara o 
contínuo suporte  nanceiro à Seguradora, e exceto pelos esforços 
na venda do controle acionário, não possui planos ou intenção 
de descontinuar tal suporte  nanceiro. Até 31 de dezembro 
de 2012, a ECC do Brasil Cia. de Seguros não havia efetuado 

nenhuma operação relacionada ao seu objeto social. A política de 
pagamento de dividendos da Seguradora consiste na distribuição 
dos dividendos mínimos assegurados pelo Estatuto Social. Tais 
valores correspondem a 25% do lucro líquido da Seguradora, 
ajustados nos termos da legislação vigente. Em decorrência do 
prejuízo que a Seguradora apresenta, nenhum dividendo é pago 
aos acionistas.

 Rio Grande do Sul, 28 de fevereiro de 2013

    Aumento de capital Prejuízos Patrimônio
 Nota Capital social     (em aprovação) acumulados líquido total
Em 31 de dezembro de 2010 5 3.600 513 (42) 4.071
 Prejuízo do exercício        -                   -            -               -
Em 31 de dezembro de 2011  3.600 513 (42) 4.071
 Prejuízo do exercício  - - (181) (181)
 Integralização de capital      513                 (513)            -               -
Em 31 de dezembro de 2012    4.113                   -          (223)         3.890

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações  nanceiras.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercício Findo em 31 de Dezembro de
(Em milhares de Reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional: A ECC do Brasil Cia. de Seguros 
(“Seguradora”), constituída em 3 de junho de 2004, está situada 
à Avenida Júlio de Castilhos nº 10, Porto Alegre, Rio Grande do 
Sul, foi autorizada pela Superintendência de Seguros Privados 
- SUSEP nos termos da Portaria nº 2.039, de 13 de outubro de 
2004, a operar exclusivamente no ramo de Seguro de Crédito à 
Exportação. A Seguradora, que é controlada pela Embraer S.A., 
não tem realizado operações relacionadas à sua atividade opera-
cional. O Conselho de Administração do acionista controlador em 
reunião ordinária, realizada em 7 de dezembro de 2007, aprovou 
a intenção de alienar a totalidade das ações da ECC do Brasil Cia. 
de Seguros, com condição suspensiva de aprovação do negócio 
pela SUSEP, bem como a autorização à Diretoria para realizar os 
atos necessários a essa alienação. Durante o exercício de 2012, 
a Administração da Seguradora apresentou À SUSEP o pedido de 
aprovação para alienação das ações da Seguradora que, entretan-
to, não foi concretizado. Tendo em vista que o propenso comprador 
não atendeu as exigências do regulador. Em 5 de setembro de 
2012, o acionista controlador efetuou o distrato do contrato de ven-
da  rmado em 7 de abril de 2009, através da carta SUSEP/DITEC/
CGSOA/CORIS/DISUB n° 11/12. A Administração não tem outra 
intenção que não a alienação das ações da Seguradora e busca 
outras oportunidades para que a alienação possa ser concretiza-
da. A Embrar S.A., acionista controlador da Seguradora, declara o 
continuo suporte  nanceiro à Seguradora, e exceto pelos esforços 
na venda do controle acionário, não possui planos ou intenção de 
descontinuar tal suporte  nanceiro. A autorização destas demons-
trações  nanceiras foi dada pela Administração em 28 de fevereiro 
de 2013. 
2. Apresentação das demonstrações  nanceiras: Em conso-
nância à Circular SUSEP 430/2012, as demonstrações  nancei-
ras da Seguradora foram elaboradas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela SUSEP, incluindo os pronunciamentos, as 
orientações e as interpretações emitidos pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (CPC) quando referendados pela SUSEP. 
Base para mensuração: As demonstrações  nanceiras foram 
elaboradas de acordo com o custo histórico, com exceção dos 
ativos mensurados pelo valor justo por meio do resultado. Moe-
da funcional: A moeda do ambiente econômico principal no qual 
a Seguradora atua, utilizada na preparação das demonstrações 
 nanceiras, é o Real (R$). Uso de estimativas e julgamentos: 
Na elaboração das demonstrações  nanceiras, a Administração é 
requerida a usar seu julgamento na determinação de estimativas 
que levam em consideração pressupostos e premissas quanto a 
eventos futuros. Os valores reais de liquidação das operações po-
dem divergir dessas estimativas em função da subjetividade ine-
rente ao processo de sua determinação. Estimativas e premissas 
são revistas no mínimo quando da elaboração das demonstrações 
 nanceiras. Revisões com relação às estimativas contábeis são 
reconhecidas no período em que são revisadas e em quaisquer pe-
ríodos futuros afetados. As informações sobre incertezas e julga-
mentos críticos considerados na aplicação das práticas contábeis, 
que apresentam efeitos signi  cativos nos saldos registrados nas 
demonstrações  nanceiras, e, portanto, que possuem um risco de 
ajuste material no próximo exercício  nanceiro inclui o valor justo 
dos instrumentos  nanceiros ativos.
3. Principais práticas contábeis: As principais políticas contábeis 
aplicadas na preparação das demonstrações  nanceiras da Segu-
radora estão de  nidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplica-
das de modo consistente em todos os exercícios: a. O resultado é 
apurado com base no regime de competência. b. O grupo “Caixa e 
bancos” inclui o saldo em caixa e os depósitos bancários. c. A clas-

si  cação inicial dos ativos  nanceiros da Seguradora é mensurada 
pelo valor justo por meio do resultado caso o instrumento seja clas-
si  cado como mantido para negociação e seja designado como tal 
no momento do reconhecimento inicial. Os ativos  nanceiros são 
designados pelo valor justo por meio do resultado se a Seguradora 
gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda de 
acordo com a sua gestão de riscos e estratégia de investimentos. 
Ativos  nanceiros registrados pelo valor justo por meio do resulta-
do são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses 
ativos são reconhecidas no resultado do exercício. d. O Imposto 
de renda e a Contribuição social sobre o lucro líquido do exercício 
corrente são calculados com base nas alíquotas de 15% acresci-
das do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente mensal 
de R$ 20 para imposto de renda, e 15% sobre o lucro tributável 
para a contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a 
compensação de prejuízos  scais e base negativa de contribuição 
social, limitada a 30% do lucro real. e. Empréstimos são reconhe-
cidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos 
na transação e são, subsequentemente, mensurados pelo custo 
amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos 
dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na 
demonstração do resultado durante o período contratado, utilizan-
do o método da taxa efetiva de juros.
4. Aplicações:
  2012  2011
Certi  cado de depósitos bancários (i)  - 251
Letras  nanceiras do tesouro (ii)  4.777 4.400
 4.777 4.651
(i) Os Certi  cados de Depósitos Bancários (CDBs) possuem prazo 
superior a 90 dias (vencimento em 28 de novembro de 2013), e es-
tão classi  cados na categoria “Valor justo por meio do resultado”. 
O risco de crédito deste instrumento  nanceiro é avaliado como 
‘AAA’ pelos avaliadores externos. (ii) As Letras Financeiras do Te-
souro (LFTs) possuem vencimento em 7 de março de 2013 e estão 
classi  cadas na categoria “Valor justo por meio do resultado”. O 
risco de crédito desse instrumento  nanceiro é avaliado como ‘A’ 
pelos avaliadores externos. O valor de mercado para títulos públi-
cos foi baseado no “preço unitário de mercado”, informado pela 
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e 
de Capitais (ANBIMA). Considerando as informações de mercado 
para valorização dos ativos, a classi  cação de valor justo tem nível 
1, uma vez que os preços são negociados em mercados ativos. O 
valor justo dos certi  cados de depósitos bancários está baseado 
na cotação dos papéis, obtida do seu emissor, na data-base de 
divulgação das demonstrações  nanceiras. Os valores de mercado 
das aplicações não diferem signi  cativamente de seus respectivos 
valores de custo.
5. Patrimônio líquido: Capital social: O capital social, totalmen-
te subscrito e integralizado, está composto por 3.600.000 ações 
ordinárias e nominativas sem valor nominal, tendo como acionista 
majoritário a Embraer S.A. com 3.599.999 ações ordinárias. De 
acordo com as disposições estatutárias, cada ação corresponde 
a um voto nas Assembleias Gerais, sendo assegurado aos acio-
nistas um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido de 
cada exercício ajustado nos termos da legislação societária e do 
estatuto social. A Seguradora não apresenta lucro para  ns de dis-
tribuição de dividendos. A Assembleia Geral Extraordinária (AGE), 
realizada em 17 de dezembro de 2007 aprovou o aumento do capi-
tal social de R$ 3.600 para R$ 4.113, mediante a incorporação da 
totalidade do saldo da conta “Reserva retenção de lucros - reserva 
de orçamento de capital”, no montante de R$ 513, bem como deci-
diu sobre a transferência da sede da Seguradora para a Cidade do 
Rio de Janeiro. Em 2 de abril de 2012, através da portaria  SUSEP 

nº 4.528, a Seguradora obteve a aprovação da transferência da 
sede para a Cidade de Porto Alegre e do aumento de capital no 
montante de R$ 513, passando de R$ 3.600 para R$ 4.113. Em 6 
de julho de 2011, a Seguradora protocolou na SUSEP (por meio do 
número de protocolo 10-007118/2011) o pedido prévio de alteração 
da sede da Cidade de São José dos Campos, Estado de São Pau-
lo, para a Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, 
aprovado pela AGE realizada em 2 de outubro de 2011.
6. Patrimônio líquido ajustado e capital mínimo requerido: A 
seguir detalhamos o cálculo do patrimônio líquido ajustado e mar-
gem de solvência da Seguradora em 31 de dezembro de 2012 e 
em 31 de dezembro de 2011:
  2012  2011
Patrimônio líquido de acordo com
 as demonstrações  nanceiras  3.890 4.071
Deduções:
Participação em empresas de outras atividades - -
Ativos intangíveis - -
Patrimônio líquido ajustado (PLA)  3.890 4.071
Capital mínimo requerido (CMR)  2.729 2.715
Capital-base 2.200 2.200
Capital adicional:
 Capital risco de crédito 529 515
Margem de solvência - -
Su  ciência de capital 1.161 1.356
O capital mínimo requerido (CMR) foi calculado levando em con-
sideração os riscos de créditos e de subscrição e ponderados de 
acordo às orientações das Resoluções 227 e 228 de 2010. O cál-
culo do Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) foi alterado através da 
RN 222, de 6 de dezembro de 2010, que passou a exigir a exclu-
são dos ativos intangíveis a partir de 2011.
O capital mínimo requerido (CMR) foi calculado levando em con-
sideração os riscos de créditos e de subscrição e ponderados de 
acordo às orientações das Resoluções 227 e 228 de 2010. O cál-
culo do Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) foi alterado através da 
RN 222, de 6 de dezembro de 2010, que passou a exigir a exclu-
são dos ativos intangíveis a partir de 2011.
7. Detalhamento de contas da demonstração do resultado: 
a. Despesas administrativas: As despesas administrativas, no 
montante de R$ 326 (R$ 281 em dezembro de 2011), referem-se, 
principalmente, aos honorários da Diretoria e serviços prestados 
por terceiros. b. Despesas com tributos: As despesas com tri-
butos, no montante de R$ 132 (R$ 130 em dezembro de 2011), 
referem-se à taxa de  scalização. c. Receitas e despesas  nan-
ceiras: O resultado  nanceiro, no montante de R$ 277 (R$ 411 em 
dezembro de 2011), é proveniente dos rendimentos auferidos nas 
aplicações em títulos de renda  xa no montante de R$ 386 (R$ 
462 em dezembro de 2011), e das despesas  nanceiras relativas, 
principalmente, aos juros do contrato de mútuo, no montante de R$ 
109 (R$ 51 em dezembro de 2011).
8. Partes relacionadas: a. Empréstimos e  nanciamentos: Nos 
dias 8 de abril de 2011 e 1º de dezembro de 2011, a Seguradora 
celebrou dois contratos para captação de recursos junto à Embraer 
S.A., acionista controlador, no montante de R$ 300 cada contrato, 
com taxas de 7% a.a. e com vencimento em abril de 2012. Um 
novo contrato foi celebrado entre a Seguradora e o Controlador, 
postergando o vencimento dos contratos para abril de 2013. Em 3 
de outubro de 2012, a Seguradora celebrou um novo contrato para 
a captação de recursos com a Embraer S.A., acionista controlador, 
no montante de R$ 200, com taxa de 7% a.a. e com vencimento 
em abril de 2013. O objetivo das captações é de suprir  nanceira-
mente as despesas administrativas da Seguradora. Os montantes 
foram captados em condições semelhantes àquelas transações 

Parecer Atuarial

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Em atendimento à Resolução CNSP nº 135, de 11/10/2005, e 
à Circular SUSEP nº 272, de 22/10/2004, que tratam sobre a 
Avaliação Atuarial das sociedades seguradoras, informamos que 
realizamos um levantamento das operações da ECC DO BRASIL 
CIA. DE SEGUROS e constatamos que a Seguradora não teve 
riscos vigentes, sinistros avisados ou provisões constituídas no 
exercício de 2012, razão pela qual não cabe a realização da 
Avaliação Atuarial deste exercício.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2013

Gerhard Dutzmann - Atuário Responsável Técnico - MIBA 345 
Ricardo César Pessoa - Atuário - MIBA 1076

Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda.
CNPJ 57.125.353/0001-35 - CIBA - 33

José Ferreira das Neves
Diretor Responsável Técnico - ECC do Brasil Cia. de Seguros

Diretoria
Antonio Luiz Pizarro Manso 

Presidente
Flávio Rímoli José Ferreira das Neves
 Diretor Diretor Técnico

Walnei Almeida Ugatti - Contador - CRC RJ-067882/O-5

(i) Veja reconciliação do prejuízo do exercício com o caixa líquido consumindo nas atividades operacionais na Nota 9.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações  nanceiras

com terceiros, estão registrados pelo custo amortizado e classi  ca-
dos na categoria de passivo  nanceiro não mensurado pelo valor 
justo por meio do resultado.
  2012
  Circulante Resultado
        Ativo Passivo  nanceiro
Embraer S.A.  - 921 (90)
  2011
  Circulante Resultado
        Ativo Passivo  nanceiro
Embraer S.A.  - 631 (31)
b. Remuneração da administração: No exercício  ndo em 31 de 
dezembro de 2012, foram pagos aos membros da Administração 
honorários no valor de R$ 60 (2011 - R$ 59).
9. Reconciliação do prejuízo com as atividades operacionais: 
Conciliação do prejuízo do exercício com  uxo de caixa das ativi-
dades operacionais.
 2012 2011
Prejuízo do exercício (181) -
 Aumento dos itens que não afetam caixa 90 31
  Juros sobre empréstimos 90 31
 (Aumento) diminuição de ativos (104) (658)
  Aplicações (126) (652)
  Créditos tributários e previdenciários - (3)
  Despesas antecipadas 22 (22)
  Outras contas a receber - 19
 Aumento (diminuição) de passivos 11 -
  Impostos e encargos sociais a recolher 1 (1)
  Contas a pagar 10 1
Caixa líquido consumido das atividades
 operacionais (184) (627)
10. Eventos subsequentes: 10.1. Captação de recursos: Em 1 
de janeiro de 2013, a Seguradora celebrou um novo contrato para 
a captação de recursos junto à Embraer S.A., acionista controla-
dor, no montante de R$ 300, com taxa de 7% a.a. e com vencimen-
to em dezembro de 2013.

Aos Administradores e Acionistas da
ECC do Brasil Cia. de Seguros - Porto Alegre - RS.
Examinamos as demonstrações  nanceiras da ECC do 
Brasil Cia. de Seguros (“Seguradora”), que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as 
respectivas demonstrações do resultado e do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos  uxos 
de caixa para o exercício  ndo naquela data, assim como 
o resumo das principais práticas contábeis e demais notas 
explicativas. Responsabilidade da Administração sobre as 
demonstrações  nanceiras: A Administração da Seguradora é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações  nanceiras 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  nanceiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Responsabilidade dos auditores independentes: 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre 

essas demonstrações  nanceiras 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  nanceiras estão livres de distorção 
relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos 
selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores 
e divulgações apresentados nas demonstrações  nanceiras. 
Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do 
auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante 
nas demonstrações  nanceiras, 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  nanceira da Seguradora para 
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas 
circunstâncias, mas não para  ns de expressar uma opinião sobre 
a e  cácia 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  nanceiras tomadas em conjunto. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é su  ciente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião. Opinião: Em nossa opinião, 
as demonstrações  nanceiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e  nanceira da ECC do Brasil Cia. de Seguros em 
31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e 
os seus  uxos de caixa para o exercício  ndo naquela data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às entidades supervisionadas pela SUSEP. Ênfase: Conforme 
divulgado na Nota explicativa nº 1, a Seguradora não tem 
realizado operações relacionadas à sua atividade operacional. 
Em abril de 2009, o acionista Controlador submeteu à aprovação 
da SUSEP o contrato de venda da totalidade das ações da 
ECC do Brasil Cia. de Seguros. Entretanto, a negociação com 
o potencial comprador não prosperou, e em 5 de setembro de 
2012, o acionista controlador assinou um distrato do contrato 
de venda. A Administração permanece buscando outras 
oportunidades e, o acionista controlador mantém formalmente o 

suporte  nanceiro à Seguradora até que a alienação possa ser 
concretizada. Nossa opinião não contém ressalva em função 
deste assunto. Outros assuntos: Os valores correspondentes ao 
exercício  ndo em 31 de dezembro de 2011, apresentados para 
 ns de comparação, foram anteriormente auditados por outros 
auditores independentes que emitiram relatório datado de 27 de 
fevereiro de 2012, que continha ênfases quanto ao processo de 
venda da Seguradora, e quanto ao processo de transferência da 
sede da Seguradora. A transferência da Sede da Seguradora já 
foi homologada pela SUSEP, em 2 de abril de 2012, conforme 
divulgado na Nota explicativa nº 5.
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