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Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A.
CNPJ nº 10.793.428/0001-92

Relatório da Administração 
Aos Acionistas,
Submetemos à apreciação de V.Sas., o Relatório da Administração e as 
demonstrações financeiras da Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A., 
relativas ao exercício de 2012, apuradas com base na regulamentação 
vigente.
A empresa
A Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A. iniciou suas operações em 
março de 2010, após autorização da SUSEP para operar com seguros de 
danos e de pessoas em todo o território nacional. Nossa operação local 

conta com uma equipe experiente e especializada e abrange as principais 
linhas de negócios (Property, Liability, Marine e Surety), provendo soluções 
diferenciadas e inovadoras na transferência de riscos.
Resultado e patrimônio
O prejuízo do exercício de 2012 foi de R$ -16.580. O patrimônio líquido 
totalizou R$ 90.676 em 31 de dezembro de 2012 e o total de ativos de 
R$ 570.360. Os prêmios emitidos líquidos totalizaram R$ 221.504 
no período, com aumento de 29% em relação ao mesmo período do 
ano anterior.

Agradecimentos
Agradecemos aos nossos corretores, que mantêm operações com a 
Fairfax, pelo trabalho conjunto e pela confiança renovada com a qual fomos 
distinguidos, aos segurados, às autoridades da Superintendência de 
Seguros Privados, e principalmente aos nossos profissionais pela 
sua dedicação.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2013

A Diretoria

Balanço patrimonial em 31 de dezembro - Em milhares de reais

Ativo 2012 2011
Circulante 501.298 307.732
 Disponível 12.880 3.744
  Caixa e equivalentes de caixa 12.880 3.744
 Aplicações 165.647 113.007
 Créditos das operações com seguros e resseguros 84.140 86.344
  Prêmios a receber 77.630 78.661
  Operações com seguradoras 4.004 6.557
  Operações com resseguradoras 2.506 1.126
 Outros créditos operacionais (DPVAT) 30.122 227
 Ativos de resseguro - provisões técnicas 184.205 88.029
 Títulos e créditos a receber 411 77
  Títulos e créditos a receber – 3
  Créditos tributários e previdenciários 330 11
  Outros créditos 81 63
 Outros valores e bens 1 –
  Bens à venda 1 –
 Despesas antecipadas 11.950 8.305
 Custos de aquisição diferidos 11.942 7.999
  Seguros 11.942 7.999
Não circulante 69.062 50.668
 Realizável a longo prazo 66.997 48.642
  Créditos das operações com seguros e resseguros 16.402 6.241
   Prêmios a receber 16.402 6.241
 Ativos de resseguro - provisões técnicas 39.809 37.092
 Títulos e créditos a receber 3.931 –
 Custos de aquisição diferidos 6.855 5.309
  Seguros 6.855 5.309
 Imobilizado 1.631 1.545
  Bens móveis 1.356 1.301
  Outras imobilizações 275 244
 Intangível 434 481
  Outros intangíveis 434 481
Total do ativo 570.360 358.400

Passivo e patrimônio líquido 2012 2011
Circulante 406.816 240.756
 Contas a pagar 12.614 7.066
  Obrigações a pagar 7.933 3.389
  Impostos e encargos sociais a recolher 3.490 2.919
  Encargos trabalhistas 693 583
  Impostos e contribuições 484 149
  Outras contas a pagar 14 26
 Débitos das operações com seguros e resseguros 81.484 88.643
  Prêmios a restituir 109 48
  Operações com seguradoras 8.869 10.713
  Operações com resseguradoras 61.827 69.364
  Corretores de seguros e resseguros 10.679 8.518
 Depósitos de terceiros 5.577 5.518
 Provisões técnicas - seguros e resseguros 307.141 139.529
  Danos 306.823 139.469
  Pessoas 319 60
Não circulante 72.868 52.877
 Débitos das operações com seguros e resseguros 14.597 2.102
  Operações com resseguradoras 14.597 2.102
 Provisões técnicas - seguros e resseguros 58.271 50.775
  Danos 58.271 50.775
Total do passivo 479.684 293.633

Patrimônio líquido 90.676 64.767
 Capital social 110.120 86.961
 Aumento de capital em aprovação 19.330 –
 Prejuízos acumulados (38.774) (22.194)

  
Total do passivo e do patrimônio líquido 570.360 358.400

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do resultado e resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro

Em milhares de reais, exceto o prejuízo por ação

2012 2011
Prêmios emitidos líquidos 221.504 171.507
Variação das provisões técnicas de prêmios (43.421) (86.435)
Prêmios ganhos 178.083 85.072
Receita com emissão de apólices 168 140
Sinistros ocorridos (165.161) (60.120)
Custos de aquisição (18.419) (9.906)
Outras receitas e despesas operacionais (1.658) (819)
Resultado com resseguro 10.283 (11.721)
 Receita com resseguro 107.324 44.795
 Despesa com resseguro (97.041) (56.516)
Despesas administrativas (25.814) (16.363)
Despesas com tributos (5.286) (2.837)
Resultado financeiro 17.216 8.640
Resultado antes dos impostos 
 e participações (10.588) (7.914)
 Participações sobre o resultado (5.992) (3.697)
Prejuízo do exercício (16.580) (11.611)
Quantidade de ações 129.449.932 86.961.791
Prejuízo por ação - R$ (0,13) (0,13)
Resultado abrangente (16.580) (11.611)

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Em milhares de reais

Capital Social 
(estrangeiro)

Aumento de capital 
(em aprovação)

Reservas 
de lucros

Prejuízos 
acumulados Total

Em 1º de janeiro de 2011 71.203 – – (10.583) 60.620
 Aumento de capital
  AGE de 19/08/2011 – 15.758 – – 15.758
   Portaria SUSEP nº 4360 15.758 (15.758) – – –
 Prejuízo do exercício – – – (11.611) (11.611)
Em 31 de dezembro de 2011 86.961 – – (22.194) 64.767
 Aumento de capital
  AGO/E de 06/03/2012 – 9.883 – – 9.883
   Portaria SUSEP nº 4649 9.883 (9.883) – – –
  AGE de 20/04/2012 – 13.276 – – 13.276
   Portaria SUSEP nº 4761 13.276 (13.276) – – –
  AGE de 20/09/2012 – 10.291 – – 10.291
  AGE de 30/11/2012 – 9.039 – – 9.039
  Contribuição à controladora – – 5.656 – 5.656
  NE. 24 (g) – – (5.656) – (5.656)
 Prejuízo do exercício – – – (16.580) (16.580)
Em 31 de dezembro de 2012 110.120 19.330 – (38.774) 90.676

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração dos fluxos de caixa direto
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais

2012 2011
Atividades operacionais
 Recebimentos de prêmios de seguros 205.125 135.503
 Outros recebimentos operacionais (salvados, 
  ressarcimentos e outros) 20.489 7.227
 Pagamentos de sinistros e comissões (56.500) (27.311)
 Repasses de prêmios por cessão de riscos (122.393) (82.378)
 Pagamento de despesas com operações 
  de seguros e resseguros (1.335) (564)
 Pagamentos de despesas e obrigações (22.532) (19.214)
 Outros pagamentos operacionais (1.144) (76)
Caixa gerado pelas operações 21.710 13.187
 Impostos e contribuições pagos (15.862) (5.781)
 Investimentos financeiros (34.708) (19.046)
  Aplicações (157.768) (111.921)
  Vendas e resgates 123.060 92.875
Caixa líquido consumido nas atividades 
 operacionais (28.860) (11.640)
Atividades de investimento
 Pagamento pela compra de investimentos 
  e ativo permanente
  Aquisição de ações (3.931) –
  Imobilizado (483) (1.083)
  Intangível (79) (207)
Caixa líquido consumido nas atividades 
 de investimento (4.493) (1.290)
Atividades de financiamento
 Aumento de capital 23.159 15.758
 Aumento de capital em aprovação 19.330 –
Caixa líquido gerado nas atividades 
 de financiamento 42.489 15.758
Diminuição/aumento líquido de caixa 
 e equivalentes de caixa 9.136 2.828
Caixa e equivalentes de caixa no início 
 do exercício 3.744 916
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 12.880 3.744
Diminuição/aumento nas aplicações financeiras 
 - recursos livres 10.792 (8.782)

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2012 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1. Contexto operacional: A Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A. 
(“ Seguradora”) recebeu autorização pela Superintendência de Seguros 
 Privados para operar com seguros de danos e de pessoas em todo território 
nacional. O controle acionário da Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A. é 
exercido pela Fairfax Financial Holdings Limited, sociedade existente e or-
ganizada no Canadá. A Seguradora oferece uma ampla linha de produtos, 
voltados para atender as necessidades específicas de seus clientes. A sede 
está localizada na Alameda Santos, 1940, 4º andar, em São Paulo, no Es-
tado de São Paulo. A emissão dessas demonstrações financeiras da Segu-
radora foi autorizada pela administração, em 20 de fevereiro de 2013. 
2. Apresentação das demonstrações financeiras: As principais práticas 
contábeis adotadas pela Seguradora para o registro das operações e ela-
boração das demonstrações financeiras estão em conformidade com a Lei 
das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/1976) associada com as normas 
regulamentares do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), 
da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e do Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (CPC), aprovadas pela SUSEP e estão sendo 
apresentadas segundo critérios estabelecidos pelo plano de contas institu-
ído para as sociedades seguradoras, resseguradoras locais, de capitaliza-
ção e entidades abertas de previdência complementar. Em 28 de dezembro 
de 2007, foi promulgada a Lei nº 11.638, alterada pela Medida Provisória 
(MP) nº 449 de 4 de dezembro de 2008, convertida na Lei nº 11.941 de 28 
de maio de 2009. As Leis nº 11.638/2007 e nº 11.941/2009 modificaram e 
introduziram novos dispositivos à Lei das Sociedades por Ações, tendo 
como principal objetivo atualizar a legislação societária brasileira para pos-
sibilitar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no 
Brasil com aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade 
que são emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). 
Em 5 de março de 2012 foi emitida a Circular SUSEP nº 430 que alterou a 
Circular SUSEP nº 424, emitida em 29 de abril de 2011. Essa circular não 
produziu mudanças significativas na Seguradora. A Superintendência de 
Seguros Privados (SUSEP) aprovou através da Circular SUSEP 
nº 424/2011 diversos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), que estão sendo consideradas na elaboração das pre-
sentes demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras foram 
preparadas seguindo os princípios da convenção do custo histórico, e ati-
vos e passivos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado, 
uma vez que a Seguradora não possui títulos classificados como disponí-
veis para venda ou outro valor ajustado no patrimônio líquido. O valor do 
resultado abrangente é o mesmo do prejuízo do exercício. As demonstra-
ções financeiras foram preparadas segundo a premissa de continuação dos 
negócios da Seguradora 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 Seguradora no 
processo de aplicação das políticas contábeis. As demonstrações financei-
ras são apresentadas em reais, que também é a moeda funcional da Segu-
radora. 3. Resumo das principais práticas contábeis: (a) Base para 
preparação: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apre-
sentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, para 
entidades supervisionadas pela SUSEP e com base nos pronunciamentos, 
orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) e aprovados pela Circular SUSEP nº 430/2012. As de-
monstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico 
como base de valor e ativos e passivos financeiros mensurados ao valor 
justo por meio do resultado. (b) Normas e interpretações de normas que 
ainda não estão em vigor: A Seguradora avaliou os Pronunciamentos Téc-
nicos do CPC que ainda não estão em vigor e constatou que nenhum deles 
tem aplicabilidade imediata em seus negócios, são eles: • CPC 09 - “De-
monstração do Valor Adicionado (DVA)”, que tem por objetivo estabelecer 
critérios para a elaboração da Demonstração do Valor Adicionado exigida 
apenas nas demonstrações financeiras consolidadas. • CPC 17 - “Contratos 
de Construção”, que estabelece o tratamento contábil das receitas e despe-
sas associadas a contratos de construção que se caracterizam por ter suas 
datas de início e término em períodos contábeis diferentes. • CPC 29 - “Ati-
vo Biológico e Produto Agrícola”, que estabelece o tratamento contábil e as 
respectivas divulgações, pertinentes à avaliação dos estoques dos ativos 

biológicos e dos produtos agrícolas, como parte do registro das atividades 
agrícolas. (c) Conversão e saldos denominados em moeda estrangeira: 
As transações denominadas em moeda estrangeira são convertidas para 
moeda funcional da Seguradora, utilizando-se as taxas de câmbio da data 
das transações. Ganhos ou perdas de conversão de saldos denominados 
em moeda estrangeira, resultantes da liquidação de tais transações e da 
conversão de saldos na data de fechamento de balanço, são reconhecidos 
no resultado. (d) Caixa e equivalente de caixa: Para fins de demonstração 
dos fluxos de caixa, incluem caixas e contas-correntes em bancos que 
apresentem risco insignificante de mudança de valor justo, utilizados pela 
Seguradora para gerenciamento dos seus compromissos de curto prazo. 
(e) Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros - impair-
ment: Os valores dos ativos não financeiros da Seguradora são revistos 
para determinar se há alguma indicação de impairment, que é reconhecido 
no resultado do exercício se o valor de contabilização de um ativo ou de sua 
unidade geradora de caixa exceder seu valor recuperável. (f) Ativos não 
financeiros: Ativos não financeiros sujeitos a depreciação são avaliados 
para impairment quando ocorram eventos ou circunstâncias que indiquem 
que o valor contábil do ativo não seja recuperável. Uma perda para impair-
ment é reconhecida no resultado para o valor pelo qual o valor contábil do 
ativo exceda o valor recuperável do ativo. Para fins de testes de impairment 
de ativos não financeiros os ativos são agrupados no menor nível para o 
qual a Seguradora consegue identificar fluxos de caixa individuais gerados 
dos ativos, definidos como Unidades Geradoras de Caixa (UGCs). Devido 
especialização da Seguradora em seguros corporativos, a Seguradora ava-
lia suas atividades como uma única unidade geradora de caixa (UGC Segu-
ros Corporativos). Os ativos intangíveis, incluindo gastos incorridos com o 
desenvolvimento de sistemas e softwares e ativo imobilizado são alocados 
à UGC para o teste de impairment. Os ativos registrados como custos de 
aquisição diferidos de contratos de seguros são avaliados, quanto à sua 
recuperabilidade, segundo o teste de LAT. O ativo imobilizado e ativo intan-
gível são avaliados para impairment a cada data de balanço e quando a 
administração identifica evidências objetivas de impairment decorrentes de 
fatores internos ou externos ao negócio da Seguradora. O valor recuperável 
da Unidade Geradora de Caixa (UGC) é determinado com base no cálculo 
do valor em uso. (g) Ativos e passivos financeiros: (i) Classificação e 
mensuração: A Seguradora classifica seus ativos e passivos financeiros 
seguindo as seguintes categorias: “títulos para negociação (ou valor justo 
por meio de resultado)” e “empréstimos e recebíveis”. • Títulos para nego-
ciação: A administração da Seguradora entende que a melhor classifica-
ção para a sua carteira de títulos em 31 de dezembro de 2012 é a categoria 
de “Títulos para negociação”, em função dos títulos e valores mobiliários 
terem sido adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente 
negociados, avaliados pelo valor de mercado em contrapartida ao resultado 
do período. Não há ativos classificados nas categorias “disponível para ven-
da” ou “mantidos até o vencimento”. • Empréstimos e recebíveis: Incluem-
-se nessa categoria os recebíveis originados de contratos de seguros, tais 
como os saldos de prêmios a receber de segurados, são classificados nes-
ta categoria e são mensurados pelo valor de prêmio emitido. Os outros re-
cebíveis da Seguradora compreendem as demais contas a receber e caixa 
e equivalentes de caixa, exceto os investimentos de curto prazo. Todos os 
recebíveis são avaliados para impairment (recuperação) a cada data de 
balanço. • Determinação de valor justo de ativos e passivos financei-
ros: O valor justo dos ativos financeiros é registrado com base em mercado 
ativo ou cotações públicas. Sem mercado ativo, o valor justo é realizado 
através de técnicas e/ou metodologias de valorização apropriadas, tais 
como: uso de recentes transações de mercado; referências ao valor justo 
de outro instrumento que seja substancialmente similar; fluxo de caixa des-
contado; e/ou modelos específicos de precificação utilizados pelo mercado. 
(ii) Análise de recuperabilidade de ativos financeiros (impairment): 
• Ativos financeiros avaliados ao custo amortizado (incluindo prêmios 
a receber de segurados): A Seguradora avalia a cada data de balanço se 
há evidência de que um determinado ativo classificado na categoria de re-
cebíveis (ou se um grupo de ativos) esteja deteriorado ou impaired. 
Caso um ativo financeiro seja considerado como impaired, a Seguradora 
somente registra a perda no resultado do período se houver evidência 

 objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos que ocorram 
após a data inicial de reconhecimento do ativo financeiro nesta categoria e 
se o valor da perda puder ser mensurado com confiabilidade pela adminis-
tração. As perdas são registradas e controladas em uma conta retificadora 
do ativo financeiro. Para a análise de impairment, a Seguradora utiliza diver-
sos fatores observáveis que incluem: • dificuldades significativas do emissor 
ou do devedor; • quebra de termos contratuais, tais como default ou não 
cumprimento dos pagamentos devidos pelo devedor; • é provável que o 
emissor ou devedor entre em falência ou concordata; • desaparecimento de 
um determinado ativo de um mercado ativo (para títulos e valores mobiliá-
rios); • informações observáveis que indicam que há uma redução mensu-
rável dos fluxos de caixa futuros de um grupo de ativos (para o acesso co-
letivo de impairment), embora esta redução não possa ser atribuída 
individualmente para os ativos individualmente não significativos. Para ava-
liação de impairment dos prêmios a receber a Seguradora calcula a provi-
são para riscos de créditos com o intuito de cobrir as perdas esperadas na 
realização dos créditos, apurada com base na parcela de prêmios penden-
tes vencidos, acima de 60 dias, deduzidas de cosseguro e resseguro quan-
do aplicável, de acordo com norma específica prevista na Circular SUSEP 
nº 430/12. • Ativos financeiros avaliados ao valor justo: A Seguradora 
avalia a cada data de balanço se há evidência objetiva de que um ativo 
classificado como disponível para a venda está individualmente impaired. 
No caso de investimentos em instrumentos de capital (ações) a Seguradora 
avalia se há um declínio significativo ou prolongado no valor de mercado do 
ativo do seu custo. Caso tal evidência existir, a perda acumulada (avaliada 
como a diferença entre o custo de aquisição e o valor de mercado atual do 
ativo, menos quaisquer perdas para impairment registradas previamente) é 
removida do patrimônio líquido e reconhecida imediatamente no resultado 
do período. Perdas para impairment em instrumentos de capital que são 
registradas no resultado do período não são revertidas. Para instrumentos 
de dívida, as perdas com impairment registradas são revertidas se o valor 
justo do instrumento financeiro aumentar e se o aumento puder ser 

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2012 2011
Prejuízo do exercício (16.580) (11.611)
 Aumento dos itens que não afetam o caixa 523 349
  Depreciação e amortização 523 349
 Aumento (redução) de ativos (198.854) (208.713)
  Prêmios a receber (9.130) (61.663)
  Ativos financeiros mensurados ao valor justo 
   pelo resultado (52.640) (26.959)
  Outros créditos com operações de seguros 
   e resseguros (136.733) (120.204)
  Despesas antecipadas/adiantamentos 
   e impostos a compensar (351) 113
 Aumento (redução) de passivos 186.051 208.335
  Contas a pagar 4.544 2.464
  Salários e encargos 110 248
  Outras obrigações a pagar (12) 74.234
  Operações/provisões técnicas de seguros 180.503 131.368
  Impostos e contribuições a recolher 906 (21)
Caixa consumido nas operações (28.860) (11.640)

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

Conciliação do lucro líquido do período com o demonstrativo do
fluxo de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro

Em milhares de reais

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 26 de fevereiro de 2013 às 01:19:35.
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objetivamente relacionado a um evento que ocorreu após a data que a per-
da por impairment foi inicialmente reconhecida. Não há ativos financeiros 
classificados como disponível para venda nessa data de balanço. • Apre-
sentação líquida (compensação) de ativos e passivos financeiros: Ati-
vos e passivos financeiros somente são apresentados de forma líquida no 
balanço patrimonial quando há um direito legal irrevogável de compensar 
ativos e passivos junto à contraparte e quando a Seguradora possui a inten-
ção de liquidar os instrumentos em uma forma líquida ou realizar o ativo e 
liquidar um determinado passivo financeiro simultaneamente. A Seguradora 
não vem utilizando essa prerrogativa. (h) Ativo imobilizado de uso pró-
prio: O ativo imobilizado de uso próprio compreende equipamentos, móveis 
e utensílios, instalações e outros ativos fixos que possam fluir futuros bene-
fícios econômicos para a Seguradora, utilizados para a condução dos negó-
cios da Seguradora. O imobilizado de uso é demonstrado ao custo histórico 
de formação da Seguradora. O custo do ativo imobilizado é reduzido por 
depreciação acumulada do ativo até a data de preparação das demonstra-
ções financeiras. O custo histórico do ativo imobilizado compreende ainda 
custos não diretamente atribuíveis, não inerentes à aquisição dos itens ca-
pitalizáveis, necessários para que o ativo esteja em condições de uso, 
qualificando-se como ativos por permitirem à Seguradora a garantia de ob-
tenção de benefícios econômicos futuros gerados por este ativo. O ativo 
imobilizado está demonstrado ao custo e a depreciação calculada individu-
almente pelo método linear, com base em taxas que levam em considera-
ção a vida útil-econômica dos bens conforme as seguintes taxas anuais: 
móveis, utensílios e instalações - 10%, equipamentos - 20% e veículos - 
20%. Custos subsequentes são capitalizados ao valor contábil do ativo imo-
bilizado ou reconhecido como um componente separado do ativo imobiliza-
do somente quando é provável que benefícios futuros econômicos 
associados com o item do ativo irão fluir para a Seguradora e o custo do 
ativo possa ser mensurado com confiabilidade. Quando ocorre a substitui-
ção de um determinado componente ou “parte” de um componente, o item 
substituído é baixado, apropriadamente. Todos os outros gastos de reparo 
ou manutenção são registrados no resultado do período conforme incorri-
dos. O valor residual e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se 
necessário, a cada data de balanço, assim como o método de depreciação 
aplicado. O valor contábil de um item do ativo imobilizado é baixado imedia-
tamente se o valor recuperável do ativo é inferior ao valor contábil do ativo 
segundo as regras do CPC 01. Ativos intangíveis: O ativo intangível é 
composto por licenças de software adquiridas, capitalizadas com base nos 
custos incorridos até o ponto em que esses softwares estejam prontos para 
ser utilizados. Esses custos são amortizados durante sua vida útil estimável 
até cinco anos, ou período de uso da licença, quando predeterminado pelo 
fornecedor. (i) Contratos de seguro e contratos de investimento - clas-
sificação: Na adoção inicial do CPC 11, a Seguradora efetuou o processo 
de classificação de todos os contratos de seguro e resseguro com base em 
análise de transferência de risco significativo de seguro entre as partes no 
contrato, considerando adicionalmente, todos os cenários com substância 
comercial onde o evento segurado ocorre, comparado com cenários onde o 
evento segurado não ocorre. A Seguradora emite diversos tipos de contra-
tos de seguros em diversos ramos que transferem risco de seguro, risco fi-
nanceiro ou ambos. Como guia geral, a Seguradora define risco  significativo 
de seguro como a possibilidade de pagar benefícios adicionais significati-
vos aos segurados na ocorrência de um evento de seguro (com substância 
comercial) que são maiores do que os benefícios pagos caso o evento se-
gurado não ocorra. Contratos de investimento são aqueles contratos que 
não transferem risco de seguro ou transferem risco de seguro insignificante. 
Na data de adoção dos CPCs a Seguradora não identificou contratos clas-
sificados como “contratos de investimento” na aplicação inicial do CPC 11. 
Os contratos de resseguro também são classificados segundo os princípios 
de transferência de risco de seguro do CPC 11. Os contratos de resseguro 
que não atendem à definição de um contrato de seguro segundo o CPC 11 
são classificados como ativos financeiros. Todos os contratos de resseguro 
foram classificados como contratos de seguro por transferirem risco signifi-
cativo de seguro entre as partes no contrato. (j) Avaliação de ativos e pas-
sivos originados de contratos de seguro: (i) Avaliação de ativos de 
contratos de resseguro: A Seguradora contratou resseguro com partici-
pantes no mercado onde a política de risco de crédito da Seguradora prevê 
que somente resseguradores de primeira linha, ou seja, resseguradores 
com alto rating de crédito são considerados no curso normal de seus negó-
cios. No caso dos resseguradores locais que não dispõem de rating de cré-
dito, a Seguradora utiliza análise de crédito específica para definição dos 
parceiros e percentuais de alocação, pelo menos a cada renovação de con-
trato. Os ativos de resseguro são representados por valores a receber de 
resseguradores a curto e longo prazo, dependendo do prazo esperado de 
realização (ou recebimento) dos ativos de resseguro com os ressegurado-
res. Os ativos de resseguro são avaliados consistentemente com os saldos 
associados com os passivos de seguro que foram objeto de resseguro e 
conforme os termos e condições de cada contrato. Os passivos a serem 
pagos a resseguradores são compostos substancialmente por prêmios pa-
gáveis em contratos de resseguro. Quaisquer ganhos ou perdas originados 
na contratação inicial de resseguro são amortizados durante o período de 
expiração do risco dos contratos.

Despesa com resseguro
Resseguradores Rating S&P/Fitch 2012 2011

Locais Sem rating 40.583 26.703
Eventuais A 3.514 1.289

A- 8.466 3.554
A+ 121 526

A++ 27 –
AA+ (8) 72
AA- 646 843

BBB+ 34 –
Admitidos A 1.113 261

A- 2.487 4.265
A+ 32.385 13.702
AA 2.355 765

AA- 5.102 3.707
AA+ 216 829

97.041 56.516
A Seguradora acessa a recuperabilidade (impairment) dos ativos de resse-
guro regularmente e no mínimo a cada data de balanço. Quando há evidên-
cia objetiva de impairment, a Seguradora reduz o valor contábil do ativo de 
resseguro ao seu valor estimado de recuperação e reconhece imediata-
mente qualquer perda no resultado do período. Segundo diretrizes do 
CPC 11, a Seguradora utiliza uma metodologia similar àquela utilizada para 
ativos financeiros mantidos até o vencimento para determinar que há evi-
dência objetiva de deterioração em um ativo de resseguro. Não foram iden-
tificadas evidências objetivas para constituição impairment de resseguro. 
(ii) Passivos de contratos de seguro: Na adoção inicial do CPC 11, a Se-
guradora utilizou a isenção de utilizar as suas políticas contábeis anteriores, 
ou seja, BR GAAP (políticas e práticas contábeis geralmente aceitas no 
Brasil que estão relacionadas abaixo) utilizadas para avaliação dos passi-
vos de contratos de seguro e ativos de contratos de resseguro. Dentre as 
isenções previstas no CPC 11, a Seguradora também aplicou outros proce-
dimentos mínimos requeridos para uma entidade que aplica o CPC 11 pela 
primeira vez, tais como: (i) teste de adequação de passivos (ou Liability 
Adequacy Test), (ii) teste de impairment de ativos de resseguro, (iii) avalia-
ção de nível de prudência utilizado na avaliação de contratos de seguro e 
(iv) identificação de derivativos embutidos em contratos de seguro. A Segu-
radora não aplicou os princípios de Shadow Accounting (ou Contabilidade 
Reflexa) já que não possui contratos cuja avaliação dos passivos, ou bene-
fícios aos segurados, sejam impactados por esta política. A Resolução 
CNSP nº 162/06 e alterações posteriores instituem regras e procedimentos 
para a constituição das provisões técnicas das sociedades seguradoras. 
A Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) foi constituída pela parcela do 
prêmio de seguro correspondente ao período de risco a decorrer com base 
no critério pro rata dia, representando a responsabilidade da Seguradora na 
cobertura de seguros para os contratos com período de vigência em aberto 
na data do balanço. A Provisão de Prêmios Não Ganhos de Riscos Vigentes 
mas Não Emitidos (PPNG-RVNE) foi apurada com base no histórico de 
apólices vigentes antes da emissão. A PPNG-RVNE foi calculada por méto-
do estatístico para apólices com prêmios de até R$ 1 milhão, através da 
estimação da quantidade de apólices RVNE e do valor médio da PPNG-
-RVNE dessas apólices com base no histórico observado. Para apólices 
com prêmios superiores a R$ 1 milhão, a provisão foi calculada através da 
relação de apólices vigentes mas não emitidas até a data-base de contabi-

lização, utilizando-se a fórmula idêntica à fórmula de cálculo da PPNG. 
O registro contábil dessa provisão foi efetuado em conformidade com o 
atual plano de contas previsto pela SUSEP. A Provisão de Sinistros a Liqui-
dar - PSL foi constituída por estimativa de pagamentos prováveis, determi-
nada com base nos avisos de sinistros recebidos até a data do balanço e 
atualizada monetariamente nos termos da legislação. A PSL é constituída 
no momento do aviso de sinistro e seu valor é determinado pela análise de 
peritos. Um sinistro será classificado como Judicial quando existir uma ação 
contra a Seguradora no sinistro. A Provisão para Sinistros Ocorridos e Não 
Avisados (IBNR) foi constituída em consonância com as normas do CNSP 
e está sendo contabilizada com base em cálculos atuariais, efetuados por 
ramos de atuação, que contemplam a sinistralidade total esperada e a mé-
dia de evolução do percentual histórico de sinistros ocorridos e avisados, 
segundo nota técnica. A Provisão Complementar de Prêmios (PCP) foi 
constituída segundo as normas fixadas pela Resolução CNSP nº 162/06, 
alterada pelas resoluções CNSP nºs 181/07, 195/08 e 204/09, a partir de 
31 de dezembro de 2007, e calculada atuarialmente. O cálculo consiste em 
apurar a PPNG diária e a PPNG média do mês. A PCP é a diferença, se po-
sitiva, da PPNG média do mês menos a PPNG do final do mês. (iii) Custos 
incorridos na aquisição de contratos de seguros: A Seguradora registra 
como um custo de aquisição diferido (“DAC”ou Deferred Acquisition Costs) 
todos os gastos que são diretamente incrementais e relacionados à origina-
ção ou renovação de contratos de seguro, e que possam ser avaliados com 
confiabilidade. Os demais gastos são registrados como despesa, conforme 
incorridos. Esse intangível é amortizado segundo o período do contrato, 
que equivale substancialmente ao período de expiração do risco. (iv) Pre-
missas atuariais/sinistralidade: Considerando os grupos aeronáuticos, 
DPVAT, marítimos, patrimonial, pessoas, responsabilidade, riscos  especiais, 
riscos financeiros, rural e transportes a sinistralidade versus prêmios foi de 
137%, 88%, 233%, 77%, 42%, 55%, 32%, 53%, 91%, 80%,  respectivamente. 
Taxa de juros para ativos e passivos: As obrigações decorrentes dos con-
tratos de seguros não são indexadas. O fluxo de caixa, portanto, foi projeta-
do em valores nominais. A taxa de desconto utilizada foi a taxa de juros livre 
de risco prefixada, definida pela curva de títulos sem risco de crédito dispo-
nível no mercado financeiro brasileiro na data-base 28 de dezembro de 
2012. (k) Teste de adequação dos passivos (Liability Adequacy Test 
(LAT)): Conforme requerido pelo CPC 11 e Circular SUSEP 457/12, 
em cada data de balanço a Seguradora elabora o teste de adequação dos 
passivos para todos os contratos vigentes na data-base do teste. O objetivo 
é verificar a suficiência das provisões técnicas constituídas face às obriga-
ções de sinistros. Este teste é elaborado considerando-se como valor líqui-
do contábil de todos os passivos de contratos de seguro permitidos segun-
do o CPC 11, deduzidos dos ativos intangíveis diretamente relacionados 
aos contratos de seguros (DAC). Para o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2012, a Seguradora elaborou uma metodologia que considera a sua me-
lhor estimativa de todos os fluxos de caixa futuros que incluem despesas 
incrementais e acessórias de liquidação de sinistros utilizando-se premis-
sas atuariais. Os contratos de seguros foram agrupados conforme a classi-
ficação da circular SUSEP nº 457/2012. Como resultado do teste, constata-
mos que as provisões técnicas constituídas em 31 de dezembro de 2012, 
data-base do teste, são suficientes para honrar o fluxo de pagamentos ge-
rados pelos riscos vigentes em 31 de dezembro de 2012. (l) Imposto de 
renda e contribuição social: A provisão para imposto de renda, quando 
aplicável, é constituída à alíquota-base de 15% acrescido de adicional de 
10% sobre o lucro tributável acima de R$ 240 anuais, na forma da lei, 
e a provisão para contribuição social à alíquota de 15% sobre o lucro para 
fins de tributação nos termos da legislação em vigor. A Seguradora não re-
gistrou créditos tributários decorrentes de prejuízo fiscal de IR e base nega-
tiva da CSLL em 31 de dezembro de 2012 por ainda não apresentar expec-
tativa de lucro tributável para os próximos exercícios. Os valores não 
registrados de créditos tributários sobre prejuízo fiscal e base negativa de 
contribuição social foram de R$ 6.112 (R$ 3.721 em 2011) e R$ 3.667 
(R$ 2.232 em 2011), respectivamente. (m) Outras provisões, ativos e 
passivos contingentes: A Seguradora revisa periodicamente suas contin-
gências. Essas contingências são avaliadas com base nas melhores esti-
mativas da administração, levando em consideração o parecer dos asses-
sores legais quando houver probabilidade que recursos financeiros sejam 
exigidos para liquidar as obrigações e que o montante das obrigações pos-
sa ser estimado com razoável segurança. (n) Capital social: As ações emi-
tidas pela Seguradora são classificadas como um componente do patrimô-
nio líquido quando não possuir a obrigação de transferir caixa ou outros 
ativos para terceiros. Custos incrementais, diretamente atribuíveis à emis-
são das ações próprias são registrados no patrimônio líquido, deduzidos 
dos recursos recebidos. (o) Políticas contábeis para reconhecimento de 
receita: (i) Reconhecimento de prêmio emitido de contratos de seguro: 
As receitas de prêmio dos contratos de seguro são reconhecidas proporcio-
nalmente, e ao longo do período de cobertura do risco das respectivas apó-
lices. (ii) Receita de juros e dividendos recebidos: As receitas de juros 
de instrumentos financeiros (incluindo as receitas de juros de instrumentos 
avaliados ao valor justo através do resultado) são reconhecidas no resulta-
do do exercício segundo o método do custo amortizado e pela taxa efetiva 
de retorno. Os juros cobrados sobre o parcelamento de prêmios de seguros 
são diferidos para apropriação no resultado no mesmo prazo do parcela-
mento dos correspondentes prêmios de seguros. (p) Arrendamentos: 
Os arrendamentos nos quais uma parcela significativa dos riscos e benefí-
cios da propriedade é retida pelo arrendador são classificados como arren-
damentos operacionais. Os pagamentos efetuados para arrendamentos 
operacionais (líquidos de quaisquer incentivos recebidos do arrendador) 
são reconhecidos na demonstração do resultado pelo método linear, duran-
te o período do arrendamento. (q) Distribuição de dividendos e juros 
sobre capital próprio: Não houve reconhecimento de dividendos e juros 
sobre capital próprio por conta do prejuízo do exercício. (r) Apuração de 

resultado operacional: O resultado é apurado pelo regime de competên-
cia e considera: • os prêmios de seguros e as despesas de comercialização, 
contabilizados por ocasião da vigência dos riscos das apólices ou faturas e 
reconhecidos nas contas de resultados, pelo valor proporcional no prazo de 
vigência do risco; • as receitas e despesas de prêmios de resseguro dedu-
zidas das comissões relativas às responsabilidades repassadas ao IRB  
Brasil Resseguros S.A. e a outros resseguradores, pelo regime de compe-
tência. As receitas e os custos relacionados às apólices com faturamento 
mensal, cuja emissão da fatura ocorre no mês subsequente ao período de 
cobertura, são reconhecidos por estimativa, calculados com base no histó-
rico de emissão. Os valores estimados são mensalmente ajustados quando 
da emissão da fatura/apólice. Os saldos relativos aos riscos vigentes e não 
emitidos foram calculados conforme metodologia definida em Nota Técnica 
Atuarial. (s) Estimativas e julgamentos utilizados na avaliação de pas-
sivos de seguros: As estimativas utilizadas na constituição dos passivos 
de seguros da Seguradora representam a área onde a Seguradora aplica 
estimativas contábeis mais críticas na preparação das demonstrações con-
tábeis em conformidade com os CPCs. Existem diversas fontes de incerte-
zas que precisam ser consideradas na estimativa dos passivos que a Segu-
radora irá liquidar em última instância. A Seguradora utiliza todas as fontes 
de informação internas e externas disponíveis sobre experiência passada e 
indicadores que possam influenciar as tomadas de decisões da administra-
ção e atuários da Seguradora para a definição de premissas atuariais e da 
melhor estimativa do valor de liquidação de sinistros para contratos cujo 
evento segurado já tenha ocorrido. Consequentemente, os valores provisio-
nados podem diferir dos valores liquidados efetivamente em datas futuras 
para tais obrigações. As provisões técnicas que são mais impactadas por 
uso de julgamento e incertezas são aquelas relacionadas aos ramos de 
contratos de seguro de grandes riscos. A Seguradora divulga análises de 
sensibilidade para estas premissas na Nota 4(a)(iii). 4. Gerenciamento de 
risco: (a) Gestão de risco de seguro, risco financeiro e risco de capital: 
(i) Risco de seguro (Subscrição): O risco em qualquer contrato de seguro 
é a possibilidade que um evento ocorra e em função deste se caracterize 
um sinistro. A natureza de um contrato de seguro determina que o risco 
deve ser aleatório e não previsto. A Seguradora define risco de seguro 
como o risco transferido por qualquer contrato onde haja a possibilidade de 
que o evento de seguro ocorra e onde haja incerteza sobre o valor de inde-
nização resultante do evento de sinistro. Os contratos de seguro que trans-
ferem risco significativo de seguro são aqueles contratos onde a Segurado-
ra possui a obrigação de pagamento de um benefício adicional significativo 
aos seus segurados em cenários com substância comercial, classificados 
através da comparação entre cenários nos quais o evento segurado ocorra, 
afetando os segurados de forma adversa, e cenários onde o evento segura-
do não ocorra. A Seguradora gerencia os contratos de seguros através de 
políticas internas de subscrição, nesta incluem-se limites para cada subs-
critor conforme sua experiência, política de preços para cada tipo de risco, 
monitoramento do resultado e a escolha de resseguradores aprovados pelo 
comitê de crédito. No momento de definir o prêmio de seguros é aplicada a 
teoria da probabilidade e juntamente com a experiência histórica determi-
namos o prêmio necessário para cobrir os riscos, bem como os níveis de 
provisões necessárias (net carring amount). O risco principal que a Segura-
dora possui é de os sinistros superarem as estimativas realizadas no mo-
mento da constituição de provisões, resultando em um valor insuficiente 
para arcar com os custos futuros. Isso pode ocorrer se a frequência de si-
nistros ou sua severidade forem maiores do que o estimado. Para reduzir 
esse risco a Seguradora procura ter uma carteira com exposição consisten-
te para reduzir a variabilidade dos resultados esperados (frequência e seve-
ridade), e fazemos o acompanhamento das taxas aplicadas, frequência e 
severidade, e dos resultados. Além disso, trabalha em diversas linhas de 
produtos relacionados aos segmentos de linhas comerciais, diversificando 
assim a exposição a apenas um tipo de negócio. Complementar a isso, te-
mos uma estratégia de subscrição que permite identificar o tipo de risco e 
fatores que o agravam, como a localização, coberturas, tipos de indústria, 
entre outros, no momento da precificação do produto. (ii) Política de resse-
guros: As colocações de resseguro são baseadas em contratos de resse-
guro automáticos e facultativos, juntos a resseguradores de reconhecida 
solidez financeira e aprovados para operar no mercado brasileiro. Os resse-
guradores que suportam os contratos da Seguradora tem classificação de 
risco de no mínimo A-, de acordo com a classificação da agência Standard 
& Poors, conforme definição do comitê de crédito da Seguradora. Adicional-
mente ao rating mínimo, também são observados critérios de diversificação 
de riscos entre resseguradores. Os contratos de resseguro são baseados 
em estruturas proporcionais e não proporcionais, objetivando a redução da 
volatilidade dos sinistros retidos pela Seguradora e consequente mitigação 
de riscos e preservação da solidez financeira. A Seguradora gerencia seus 
contratos de resseguro para mitigar eventuais riscos oriundos de concen-
trações em regiões geográficas ou carteira de produtos específicos, com-
prando coberturas para eventos catastróficos quando a administração julga 
haver risco significativo. A política de resseguros também tem como objeti-
vo prover a equipe de subscrição com ferramentas e capacidades necessá-
rias para atuação nos ramos de linhas comerciais de seguros. (iii) Análises 
de sensibilidade: A Seguradora elabora análises de sensibilidade periodi-
camente onde são determinadas mudanças nas premissas atuariais mais 
significativas utilizadas em seus modelos de avaliação de contratos de se-
guro, com base na razoável mudança esperada das premissas atuariais. 
As análises de sensibilidade apresentadas a seguir representam a melhor 
estimativa da administração da Seguradora quanto aos fatores de risco de 
seguro que impactam nossos contratos e são integradas à nossa política e 
matriz de monitoramente de risco de seguro e consequentemente não ga-
rantem que os fatores de risco venham a se comportar conforme previsto 
onde os resultados reais observados em períodos futuros podem divergir 
significativamente dos resultados apresentados a seguir.

Bruta de resseguro Líquida de resseguro
Variação - % PL Resultado PL Resultado

Variável financeira 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Sinistralidade 5 5 (8.258) (3.006) (8.258) (3.006) (2.895) (767) (2.895) (767)
Sinistralidade -5 -5 8.258 3.006 8.258 3.006 2.895 767 2.895 767
Despesas administrativas 5 5 (1.291) (818) (1.291) (818) (1.291) (818) (1.291) (818)
Despesas administrativas -5 -5 1.291 818 1.291 818 1.291 818 1.291 818
(iv) Concentração de risco por região

Prêmios emitidos líquidos - 2012
Ramos agrupados BA GO MG PR RJ RS SP Outras Total
Aeronáuticos – 16 691 – 1.246 – 8.097 – 10.050
DPVAT 1.130 1.125 3.638 2.206 1.654 2.100 7.867 9.755 29.475
Marítimos – – – – 2.950 – 23.708 – 26.658
Patrimonial 20 888 5.882 62 8672 – 60.536 – 76.060
Pessoas – – – – – – 550 – 550
Responsabilidades 43 – 457 – 1.521 – 23.201 – 25.222
Riscos Especiais – – – – 47 – 7.851 – 7.898
Riscos Financeiros – – 30 – 1.996 – 29.832 – 31.858
Rural – – – – – – 5.210 – 5.210
Transportes – 8 642 – 49 – 7.824 – 8.523

1.193 2.037 11.340 2.268 18.135 2.100 174.676 9.755 221.504
Prêmios emitidos líquidos - 2011

Ramos agrupados BA GO MG PR RJ RS SP Outras Total
Aeronáuticos – 2 255 – 584 – 5.834 – 6.675
Marítimos – – – – 496 – 6.602 – 7.098
Patrimonial 463 944 10.139 692 9.865 98 77.514 – 99.715
Pessoas – – – – – – 145 – 145
Responsabilidade 615 – 1.645 25 8.854 – 8.214 – 19.353
Riscos especiais – – – – 885 – 959 – 1.844
Riscos financeiros – – – – 919 – 27.441 – 28.360
Rural – – – – – – 3.404 – 3.404
Transportes – – 169 163 577 – 4.004 – 4.913

1.078 946 12.208 880 22.180 98 134.117 – 171.507

Prêmios emitidos líquidos por moeda 2012 2011
BRL 178.315 153.842
US$ 43.177 17.633
Euro 12 32

221.504 171.507
(b) Gestão de riscos financeiros de liquidez: A Seguradora considera em 
sua política de gestão de riscos, que o risco de liquidez é o risco onde re-
cursos de caixa possam não estar disponíveis para pagar obrigações futu-
ras quando vencidas. A política de gestão de risco da Seguradora não pos-
sui tolerância ou limites para risco de liquidez e possuímos o compromisso 

de honrar todos os passivos de seguros e passivos financeiros quando 
vencidos em suas datas contratuais ou quando os processos de sinistros 
atenderem todos os critérios exigidos para a pronta liquidação. A  Seguradora 
está exposta a uma série de riscos financeiros transferidos por diversos 
ativos e passivos financeiros. Para mitigar os riscos financeiros significati-
vos, a Seguradora utiliza uma abordagem ativa de gestão de ativos e pas-
sivos e leva em consideração a estrutura de Asset & Liability Management 
(ALM), na tabela apresentada na Nota 4 (c), de forma sumarizada, os  ativos 
e passivos da Seguradora com base em seus fluxos de caixa contratuais 
(exceto para passivos de contratos de seguro e ativos de resseguro onde as 
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datas de liquidação foram estimados) e não descontados, conforme reque-
rido pelo CPC 40 (equivalente ao IFRS 7). (c) Gestão de risco de  mercado: 
A Seguradora está sujeita a uma série de riscos de mercado originados de 
ativos e passivos financeiros e contratos de seguros. Para reduzir a exposi-
ção às variações nas taxas de juros do mercado brasileiro, a Seguradora  
se utiliza de uma estratégia de gestão de riscos para manutenção da renta-
bilidade dos seus negócios, margem de juros e risco de liquidez em níveis 
determinados conforme sua política de gestão de risco e abordagem (bem 
como limites operacionais) determinados por nossa matriz e por nosso Co-
mitê de investimentos. Adicionalmente, a Seguradora emite certos contra-
tos de seguro cujos passivos são impactados, ou denominados, em moeda 
estrangeira, onde os fluxos de caixa a serem liquidados (ou pagos) aos 
segurados são afetados pela variabilidade das taxas de câmbio periodica-
mente e subsequentemente nos períodos de liquidação das obrigações 
originadas destes contratos. Para todos os instrumentos financeiros, 
o IFRS 7/CPC 40 requer a divulgação por nível relacionada à mensuração 
do valor justo com base nos seguintes níveis: • Preços quotados (não ajus-
tados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos (Nível 1). • In-
formações além dos preços cotados incluídos no Nível 1 que são adotadas 
pelo mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como pre-
ços) ou indiretamente (ou seja, derivados de preços) (Nível 2). • Inserções 
para o ativo ou passivo que não são baseadas em dados observáveis do 
mercado (inserção não observável) (Nível 3). A Seguradora possui como 
política de gestão de risco financeiro a contratação de produtos financeiros 
prontamente disponíveis no mercado brasileiro, cujo valor de mercado pode 
ser mensurado com confiabilidade, visando alta liquidez para honrar suas 
obrigações futuras e como uma política prudente de gestão de risco de li-
quidez. A Seguradora também gerencia parte dos seus ativos livres por 
meio de gestão própria, com base em diretrizes oriundas de sua matriz e do 
Comitê de Investimento, com o intuito de proporcionar retorno a longo prazo 
dos ativos em níveis considerados como satisfatórios. As tabelas a seguir 
apresentam todos os ativos e passivos financeiros detidos pela Seguradora 
mensurados ao valor justo em 31 de dezembro de 2012: Ativos em nego-
ciação/avaliados ao valor justo por meio do resultado:

2012 2011
Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total

Renda fixa
 Títulos públicos
  - Letras do Tesouro 
    Nacional - LTN 27.026 – 27.026 24.541 – 24.541
  - Letras Financeiras 
    do Tesouro - LFT 27.212 – 27.212 23.522 – 23.522
  - Notas do Tesouro 
    Nacional - NTN-B 15.376 – 15.376 – – –
 Quotas de fundos 
  de investimento 
   (Fundos abertos)
  - Itaú Soberano 
    Ref. DI LP. 9.280 – 9.280 5.367 – 5.367
  - Itaú Restec TDPI 18.520 – 18.520 4.276 – 4.276
Cambial
 Quotas de fundos 
  de investimento 
   (Fundos abertos)
  - Itaú Hedge 
    Cambial FICFI 3.900 – 3.900 1.761 – 1.761
Total de renda 
 fixa e dos 
  fundos abertos 101.314 – 101.314 59.467 – 59.467
Fundos exclusivos
 Títulos públicos
  - Letras Financeiras 
     do Tesouro - LFT 8.896 – 8.896 4.730 – 4.730
  - Letras do Tesouro 
    Nacional - LTN – 595 595 – 1.231 1.231
 Ações preferenciais 13.086 – 13.086 11.835 – 11.835
 Ações ordinárias 42.614 – 42.614 35.547 – 35.547
 Outros valores a 
  receber ou a pagar (858) – (858) 197 – 197
Total dos fundos 
 exclusivos 63.738 595 64.333 52.309 1.231 53.540
Total dos ativos 
 em negociação/
  avaliados ao valor 
   justo por meio 
    de resultado 165.052 595 165.647 111.776 1.231 113.007
Circulante 114.974 595 115.569 94.495 1.231 95.726
Não circulante 50.078 – 50.078 17.281 – 17.281
O valor justo de instrumentos negociados em um mercado ativo (como ins-
trumentos mantidos para negociação e disponível para venda) é calculado 
com base em preços quotados em mercado na data de balanço. O preço 
quotado usado para ativos financeiros mantido pela Seguradora é o 
 bid  price atual. Estes instrumentos são incluídos em Nível 1. A Seguradora 
realiza análises de sensibilidade para riscos financeiros sobre todos os 
seus instrumentos financeiros ativos e passivos. Existem diversas limita-
ções quanto às linearidades ou não linearidades entre as mudanças espe-
radas destas premissas e os resultados reais futuros (realizados ou não 
realizados) podem diferir significativamente dos resultados estimados atra-
vés das análises de sensibilidade apresentadas nestas demonstrações fi-
nanceiras. A tabela apresentada a seguir leva em consideração a melhor 
estimativa da administração sobre uma razoável mudança esperada destas 
variáveis e impactos potenciais sobre o resultado do exercício e sobre o 
patrimônio líquido da Seguradora em 31 de dezembro:

Impacto
2012 2011

Variável financeira Variação - % PL Resultado PL Resultado
Taxa de juros +1 354 354 347 347
Taxa de juros -1 (354) (354) (347) (347)
Ibovespa +1 481 481 141 141
Ibovespa -1 (481) (481) (141) (141)
(d) Gestão de risco de crédito: A Seguradora possui uma rigorosa política 
de risco de crédito para aquisição de ativos financeiros e contratação de 
resseguro no mercado aberto. Nesse contexto, a Seguradora segue as po-
líticas da matriz e políticas de seu Comitê de Tesouraria onde existem diver-
sos indicadores impostos para limitar a nossa exposição ao risco de crédito 
caso as contrapartes de nossas operações não possuam  rating de crédito 
igual ou superior aqueles estabelecidos em nossa política. A política de 
aplicações financeiras adotada pela administração da Seguradora estabe-
lece as instituições financeiras com as quais a Seguradora pode operar, os 
limites de alocação de recursos e os objetivos. A Seguradora adota o crité-
rio de aplicar seus recursos em instituições sólidas ou adquire títulos públi-
cos federais. (e) Gestão de risco de capital: Os objetivos principais da 
Seguradora em sua gestão de capital são: manter nível de capital suficiente 
para atender os requerimentos regulatórios emanados pela  SUSEP, prote-
ger a capacidade financeira da Seguradora e otimizar o valor da Segurado-
ra aos acionistas e partes interessadas. A Seguradora monitora o nível de 
capitalização e aderência ao “capital regulatório”, que considera todas as 
regras vigentes emanadas pelos órgãos reguladores responsáveis. Adicio-
nalmente, as decisões de alocação de recursos são parte integrante do 
planejamento estratégico da Seguradora. As regras de “capital regulató rio”  
exigem que a Seguradora tenha capital superior ao “capital mínimo reque-
rido”. Em resumo, o capital regulatório considera os riscos de subscrição e 
de crédito conforme descrito a seguir: • Capital mínimo requerido - é o mon-
tante de capital que a Seguradora deverá manter a qualquer tempo para 
garantia de suas operações e é equivalente à soma do capital-base com o 
capital adicional. • Capital-base - é o montante fixo de capital que a segura-
dora deverá manter, a qualquer tempo, e varia em função da região geográ-
fica de atuação. O capital-base para uma seguradora operar em todo o País 
é de R$ 15 milhões. • Capital adicional - é o montante variável de capital que 
a Seguradora deverá manter, a qualquer tempo, para a garantia dos riscos 
inerentes à operação. A legislação atual considera os riscos de seguros e 
os riscos de crédito de contraparte relativas à cessão de risco ao ressegu-
rador e segurador e aos investimentos. A Seguradora está aderente a todas 
as regras mencionadas. 5. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equiva-
lentes de caixa e contas bancárias devedoras incluem a seguinte composi-
ção para propósitos de reconciliação com a demonstração de fluxo de caixa 

consolidada da Seguradora em:
2012 2011

Numerário 4 4
Depósitos à vista em instituições financeiras 12.876 3.740

12.880 3.744
Em 31 de dezembro de 2012 e 2011 a Seguradora não detinha nenhum 
item de caixa e equivalente de caixa classificado como “Caixa restrito”, 
bem como itens de caixa e equivalente de caixa dados como garantias a 
terceiros. 6. Ativos financeiros em negociação (ao valor justo por meio 
de resultado): (a) Maturidade das aplicações financeiras: O quadro a 
seguir demonstra a composição e a maturidade do portfólio de investimen-
tos da Seguradora em:

2012
Ativos em negociação/
 avaliados ao valor justo 
  por meio de resultado

Sem 
ven-

cimento
Até seis 

meses

De seis 
a 12 

meses

Acima 
de 12 

meses Total
Renda fixa
 Títulos públicos
  - Letras do Tesouro 
    Nacional - LTN – – – 27.026 27.026
  - Letras Financeiras
    do Tesouro - LFT – 8.863 10.672 7.676 27.211
  - Notas do Tesouro 
    Nacional - NTN-B – – – 15.376 15.376
Fundos abertos
 Quotas de fundos 
  de investimento
  - Itaú Soberano 
    Ref. DI LP 9.280 – – – 9.280
  - Itaú Restec TDPI 18.520 – – – 18.520
Cambial
 Quotas de fundos 
  de investimento
  - Itaú Hedge Cambial 
    FICFI 3.900 – – – 3.900
Total dos fundos abertos 31.700 8.863 10.672 50.078 101.313
Fundos exclusivos
 Títulos públicos
  - Letras Financeiras 
    do Tesouro - LFT – – 2.577 6.320 8.897
  - Letras do Tesouro 
    Nacional - LTN – – – 595 595
 Ações preferenciais 13.086 – – – 13.086
 Ações ordinárias 42.614 – – – 42.614
 Outros valores a receber 
  ou a pagar – (858) – – (858)
Total dos fundos 
 exclusivos 55.700 (858) 2.577 6.915 64.334
Total dos ativos 
 em negociação/ 
  avaliados ao valor 
   justo por meio 
    de resultado 87.400 8.005 13.249 56.993 165.647

2011
Ativos em negociação/ 
 avaliados ao valor justo 
  por meio de resultado

Sem 
ven-

cimento
Até seis 

meses

De seis 
a 12 

meses

Acima 
de 12 

meses Total
Renda fixa
 Títulos públicos
  - Letras do Tesouro 
    Nacional - LTN – 24.541 – – 24.541
  - Letras Financeiras
    do Tesouro - LFT – 6.241 – 17.281 23.522
Fundos abertos
 Quotas de fundos 
  de investimento
  - Itaú Soberano 
    Ref. DI LP 5.367 – – – 5.367
  - Itaú Restec TDPI 4.276 – – – 4.276
Cambial
 Quotas de fundos 
  de investimento –
  - Itaú Hedge Cambial 
    FICFI 1.761 – – – 1.761
Total dos fundos abertos 11.404 30.781 – 17.281 59.467
Fundos exclusivos
 Títulos públicos
  - Letras Financeiras 
    do Tesouro - LFT – – 4.730 – 4.730
  - Letras do Tesouro 
    Nacional - LTN – 1.231 – – 1.231
 Ações preferenciais 11.835 – – – 11.835
 Ações ordinárias 35.547 – – – 35.547
 Outros valores a receber 
  ou a pagar – 197 – – 197
Total dos fundos 
 exclusivos 47.382 1.428 4.730 – 53.540
Total dos ativos 
 em negociação/ 
  avaliados ao valor 
   justo por meio 
    de resultado 58.786 32.210 4.730 17.281 113.007
(b) Representatividade e classe dos ativos: Os quadros a seguir demons-
tram a composição do portfólio de investimentos da Seguradora em 31 de 
dezembro de 2012 e 2011, detalhada por classe de ativos, taxa de ju-
ros contratada e percentual de representatividade dos ativos em relação 
ao total.

2012
Ativos em negociação/ 
 avaliados ao valor justo 
  por meio de resultado R$ % Classe

Taxa de juros 
contratada

Renda fixa
 Títulos públicos
  - Letras do Tesouro 
   Nacional - LTN 27.026 17% Pré-Fixado (I)
  - Letras Financeiras 
   do Tesouro - LFT 27.212 17% Pós-Fixado SELIC
  - Notas do Tesouro 
   Nacional - NTN-B 15.376 9% Pré/Pós

IPCA + 
JUROS (II)

Fundos abertos
 Quotas de fundos 
  de investimento
  - Itaú Soberano Ref. DI LP 9.280 6% Pós-Fixado CDI (III)
  - Itaú Restec TDPI 18.520 11% Pós-Fixado CDI (III)
Cambial
 Quotas de fundos 
  de investimento
  - Itaú Hedge Cambial FICFI 3.900 2% Cambial USD
Total dos fundos abertos 101.314 62%
Fundos exclusivos
 Títulos públicos
  - Letras Financeiras 
   do Tesouro - LFT 8.896 5% Pós-Fixado SELIC
  - Letras do Tesouro 
   Nacional - LTN 595 0% Pré-Fixado (I)
 Ações preferenciais 13.086 8% Ações Renda Variável
 Ações ordinárias 42.614 26% Ações Renda Variável
 Outros valores a receber 
  ou a pagar (858) -1% N/A N/A
Total dos fundos 
 exclusivos 64.333 38%
Total dos ativos em 
 negociação/avaliados 
  ao valor justo 
   por meio de resultado 165.647 100%
(I) Letras do Tesouro Nacional contratada com taxa prefixada de 8,185% 
dependendo da tranche. Aplicação em títulos prefixados é feita preferen-
cialmente em títulos com duration curto para reduzir volatilidade a mudan-
ças na taxa de juros. (II) Notas do Tesouro Nacional contratadas com taxas 
entre 3,09% e 3,34%, dependendo da tranche. Aplicação também em títu-
los pré/pós, garantindo a diversificação do portfólio de investimentos e pela 
frequente queda na taxa de juros. (III) As cotas de fundos abertos são cons-
tituídas substancialmente por fundos com aplicações em títulos públicos 
com baixa volatilidade e retorno aderente ao CDI e por fundo cambial utili-
zado para fazer frente a obrigações contratadas em moeda estrangeira.

2011
Ativos em negociação/
 avaliados ao valor justo 
  por meio de resultado R$ % Classe

Taxa de juros 
Contratada

Renda fixa
 Títulos públicos
  - Letras do Tesouro 
    Nacional - LTN 24.541 22% Pré-Fixado (I)
  - Letras Financeiras 
    do Tesouro - LFT 23.522 21% Pós-Fixado SELIC
Fundos abertos
 Quotas de fundos 
  de investimento
  - Itaú Soberano Ref. DI LP 5.367 5% Pós-Fixado CDI (II)
  - Itaú Restec TDPI 4.276 4% Pós-Fixado CDI (II)
Cambial
 Quotas de fundos 
  de investimento
  - Itaú Hedge Cambial FICFI 1.761 2% Cambial USD
Total dos fundos abertos 59.467 54%
Fundos exclusivos
 Títulos públicos
  - Letras Financeiras 
    do Tesouro - LFT 4.730 4% Pós-Fixado SELIC
  - Letras do Tesouro 
    Nacional - LTN 1.231 1% Pré-Fixado (I)
 Ações preferenciais 11.835 10% Ações Renda Variável
 Ações ordinárias 35.547 31% Ações Renda Variável
 Outros valores a receber 
  ou a pagar 197 – N/A N/A
Total dos fundos 
 exclusivos 53.540 46%
Total dos ativos em 
 negociação/avaliados 
  ao valor justo 
   por meio de resultado 113.007 100%
(I) Letras do Tesouro Nacional contratadas com taxas prefixadas entre 
12,62% e 12,69% dependendo da  tranche. Aplicação em títulos prefixa-
dos é feita preferencialmente em títulos com duration curto para reduzir 
volatilidade a mudanças na taxa de juros. (II) As cotas de fundos abertos 
são constituídas substancialmente por fundos com aplicações em títu-
los públicos com baixa volatilidade e retorno aderente ao CDI e por fun-
do cambial utilizado para fazer frente a obrigações contratadas em moe-
da estrangeira. 

(c) Movimentação das aplicações financeiras:
Títulos públicos Quotas de fundos abertos Quotas de fundos exclusivos Total

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Saldo inicial 48.063 16.959 11.404 40.655 53.540 28.435 113.007 86.049
(+) Aplicações 48.698 47.912 109.070 61.396 – 22.500 157.768 131.808
(–) Resgates (32.118) (19.909) (90.942) (92.854) – –                      (123.060) (112.763)
(+) Rendimentos 4.971 3.101 2.168 2.207 10.793 2.605 17.932 7.913
(=) Saldo final 69.614 48.063 31.700 11.404 64.333 53.540 165.647 113.007
Em 31 de dezembro de 2012 e 2011 não existiam posições em aberto com instrumentos financeiros derivativos.
7. Operações com seguros e resseguros: (a) Prêmios a receber de segurados/provisão para riscos de crédito

Ativos vencidos em 2012 Parcelamento 
médio 

(número 
de meses)Ramos agrupados

Ativos não 
vencidos

1 a 30 
dias

31 a 60 
dias

61 a 120 
dias

121 a 365 
dias

Acima 365 
dias

Redução 
ao valor 

recuperável Saldo
Aeronáuticos 3.361 214 68 71 8 1 (40) 3.683 9
Marítimos 5.853 – – – – – – 5.853 6
Patrimonial 50.464 76 12 15 8 – (7) 50.568 3
Responsabilidades 11.170 156 436 7 218 – (10) 11.977 4
Riscos especiais 1.188 4 70 – – – – 1.262 3
Riscos financeiros 14.580 298 694 114 38 – (42) 15.682 3
Rural 3.664 – – – – – – 3.664 1
Transportes 955 151 7 14 162 202 (148) 1.343 1

91.235 899 1.287 221 434 203 (247) 94.032  
Circulante 75.036 899 1.287 221 434 – – 77.630
Não circulante 16.199 – – – – 203 – 16.402

Ativos vencidos em 2011 Parcelamento 
médio 

(número 
de meses)Ramos agrupados

Ativos não 
vencidos

1 a 30 
dias

31 a 60 
dias

61 a 120 
dias

121 a 365 
dias

Acima 365 
dias

Redução 
ao valor 

recuperável Saldo
Aeronáuticos 1.768 122 3 – – – – 1.893 9
Marítimos 3.468 9 – – – – – 3.477 5
Patrimonial 55.776 1.039 9 3 9 – (5) 56.831 3
Responsabilidades 5.905 818 73 – – – – 6.796 4
Riscos especiais 1.171 62 – – – – – 1.233 5
Riscos financeiros 9.661 342 6 4 – – (3) 10.010 1
Rural 3.400 – – – – – – 3.400 1
Transportes 709 243 80 34 323 – (127) 1.262 1

81.858 2.635 171 41 332 – (135) 84.902  
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Conforme mencionado na Nota 3(g), o cálculo da provisão para riscos de créditos com o intuito de cobrir as perdas esperadas na realização dos créditos, 
é apurado com base na parcela de prêmios pendentes vencidos, acima de 60 dias, deduzidos dos respectivos valores de cosseguro e resseguro quando 
aplicável, de acordo com norma específica prevista na Circular SUSEP nº 430/12.
(b) Operações com seguradoras: 2012 2011 2012 2011
Ativo Passivo
 Prêmio de cosseguro aceito (parcelas vencidas) 3.575 5.127  Prêmio de cosseguro aceito 574 333
 Provisão para perdas - cosseguro aceito (659) (140)  Prêmio de cosseguro cedido 8.284 10.369
 Prêmios e sinistros a recuperar de cosseguro cedido 201 83  Repasse ressarcimento congênere 11 11
 Comissão de cosseguro cedido 887 1.487   

4.004 6.557 8.869 10.713
8. Provisões técnicas de seguros:
(a) Provisões técnicas - brutas de resseguro:

Provisão de prêmio 
não ganho

Provisão de 
sinistros a liquidar

Provisão de 
sinistros ocorridos 
mas não avisados

Provisão 
complementar 

de prêmios

Total das provisões 
para contratos 

de seguros
Ramos agrupados 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
 Aeronáuticos 6.500 3.704 8.321 34 4.758 4.869 146 190 19.725 8.797
 DPVAT 392 – 15.218 – 13.604 – – – 29.214 –
 Marítimos 11.581 4.372 44.599 4.386 4.372 2.053 619 402 61.171 11.213
 Patrimonial 86.587 78.174 48.886 27.496 12.117 4.175 1.739 1.419 149.329 111.264
 Pessoas 46 – – – 270 60 3 – 319 60
 Responsabilidades 17.126 11.594 10.202 3.164 5.504 4.167 622 310 33.454 19.235
 Riscos Especiais 4.624 1.363 6 – 1.959 584 160 56 6.749 2.003
 Riscos Financeiros 40.374 25.573 119 – 13.670 4.810 2 1 54.165 30.384
 Rural 2.439 2.833 – – 1.870 1.028 151 – 4.460 3.861
 Transportes 683 376 3.648 2.607 2.431 493 64 11 6.826 3.487

170.352 127.989 130.999 37.687 60.555 22.239 3.506 2.389 365.412 190.304
 Circulante 112.081 77.214 130.999 37.687 60.555 22.239 3.506 2.389 307.141 139.529
 Não Circulante 58.271 50.775 – – – – – – 58.271 50.775
(b) Composição das provisões técnicas - líquidas de resseguro:

Provisão de prêmio 
não ganho

Provisão de 
sinistros a liquidar

Provisão de 
sinistros ocorridos 
mas não avisados

Provisão 
complementar 

de prêmios

Total das provisões 
para contratos 

de seguros
Ramos agrupados 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
 Aeronáuticos 2.323 1.129 1.160 3 871 730 36 34 4.390 1.896
 DPVAT 392 – 15.218 – 13.604 – – – 29.214 –
 Marítimos 2.582 1.449 2.719 557 457 640 109 75 5.867 2.721
 Patrimonial 25.106 18.387 9.697 3.827 2.985 838 487 317 38.275 23.369
 Pessoas 46 – – – 270 60 3 – 319 60
 Responsabilidades 14.978 10.508 9.501 3.132 4.338 3.232 515 310 29.332 17.182
 Riscos especiais 1.451 708 4 – 526 189 52 22 2.033 919
 Riscos financeiros 23.271 14.808 36 – 4.247 1.564 2 1 27.556 16.373
 Rural 575 692 – – 1.870 1.028 36 – 2.481 1.720
 Transportes 272 164 906 606 736 171 17 2 1.931 943

70.996 47.845 39.241 8.125 29.904 8.452 1.257 761 141.398 65.183
 Circulante 52.534 34.162 39.241 8.125 29.904 8.452 1.257 761 122.936 51.500
 Não circulante 18.462 13.683 – – – – – – 18.462 13.683
(c) Movimentação das provisões técnicas - brutas de resseguro:

Provisão de prêmios 
não ganhos

Provisão de 
sinistros a liquidar

Provisão de 
sinistros ocorrido 
mas não avisados

Provisão 
complementar 

de prêmios
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Saldo anterior 127.989 43.807 37.687 5.762 22.239 8.823 2.389 545
 Constituição 1.770.050 1.475.782 273.188 56.355 455.407 179.028 39.198 13.413
 Pagamento – – (39.371) (15.350) – – – –
 Oscilação cambial – – 1.198 546 – – – –
 Reversão (1.727.687) (1.391.600) (141.703) (9.626) (417.091) (165.612) (38.081) (11.569)
Saldo final 170.352 127.989 130.999 37.687 60.555 22.239 3.506 2.389

(d) Movimentação das provisões técnicas - líquidas de resseguro:

Provisão de prêmios 
não ganhos

Provisão de 
sinistros a liquidar

Provisão de 
sinistros ocorrido 
mas não avisados

Provisão 
complementar 

de prêmios
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Saldo anterior 47.845 16.430 8.125 408 8.452 2.468 761 119
 Constituição 687.318 351.560 273.705 11.433 209.490 64.232 11.911 3.524
 Pagamento – – (38.064) (1.809) – – – –
 Oscilação cambial – – 288 58 – – – –
 Reversão (664.559) (320.145) (204.421) (1.965) (188.038) (58.248) (11.415) (2.882)
Saldo final 70.604 47.845 39.633 8.125 29.904 8.452 1.257 761

(e) Cobertura de provisões técnicas: 2012 2011
Ramos elementares 365.412 190.304
Total das provisões técnicas 365.412 190.304
 (–) Operações com resseguradoras (224.014) (125.121)
 (–) Direitos creditórios (26.906) (19.646)
 (–) Provisões do Consórcio DPVAT (29.214) –
Montante a ser garantido 85.278 45.537
Títulos de renda fixa - públicos 69.614 24.541
Quotas de fundos de investimento 31.700 42.185
Garantia de provisões técnicas 101.314 66.726

(f) Comportamento da provisão de sinistros em anos posteriores aos anos de constituição: A tabela abaixo mostra o desenvolvimento de 
 pagamentos de sinistros. A linha “Total de passivo no balanço” reflete o valor da provisão de sinistros a liquidar. O objetivo dessa tabela é demonstrar a 
consistência da política de provisionamento para sinistros da Seguradora.

Bruto de resseguro Líquido de resseguro
2012 Ano Ano
Data de aviso de sinistros 2010 2011 2012 Total 2010 2011 2012 Total
Ao final do ano de aviso 5.964 50.913 113.272 – 459 9.397 23.624
Um ano depois 2.285 51.783 – – 569 9.955 – –
Dois anos depois 2.521 – – – 618 – – –
Estimativa corrente 2.521 51.783 113.272 167.576 618 9.955 23.624 34.197
Pagamentos acumulados até a data-base 637 34.568 16.590 51.795 131 6.234 3.809 10.174
Passivo reconhecido no balanço 1.884 17.215 96.682 115.781 487 3.721 19.815 24.023
Passivos de DPVAT – – 15.218 15.218 – – 15.218 15.218
Total de passivo no balanço – – – 130.999 – – – 39.241

Bruto de resseguro Líquido de resseguro
2011 Ano Ano
Data de aviso de sinistros 2010 2011 2012 Total 2010 2011 2012 Total
Ao final do ano de aviso 5.964 49.563 – – 459 8.307 – –
Um ano depois 3.636 – – – 1.659 – – –
Estimativa corrente 3.636 49.563 – 53.199 1.659 8.307 – 9.966
Pagamentos acumulados até a data-base 784 14.727 – 15.510 183 1.659 – 1.842
Passivo reconhecido no balanço 2.852 34.836 – 37.688 1.476 6.648 – 8.124
Total de passivo no balanço – – – 37.688 – – – 8.124

(g) Provisão para sinistros em discussão judicial: A Seguradora tem 
registro de processos de sinistros em discussão judicial incluídos na rubri-
ca “Provisão de Sinistros a Liquidar”, em 31 de dezembro de 2012 no mon-
tante de R$ 14.157, dos quais R$ 13.084 refere-se ao Consórcio DPVAT, 
R$ 1.165 aos demais ramos e R$ 92 a “Provisão de Sinistros a Liquidar - 
Resseguro”. A contingência em 31 de dezembro de 2012 está assim repre-
sentada:

2012
Quantidade Valor reclamado Valor provisionado

Provável 2.357 30.373 13.284
Possível 8 2.463 403
Remota 7 1.937 470

2.372 34.773 14.157
A Seguradora não apresentou sinistros em discussão judicial em 31 de 
dezembro de 2011.
9. Despesas antecipadas: 2012 2011
Resseguradora local 5.494 3.383
Resseguradora admitida 6.143 4.419
Resseguradora eventual 223 430
Despesas antecipadas administrativas 90 73

11.950 8.305

10. Custo de aquisição diferido (curto e longo prazos):
(a) Detalhamento por ramo: Seguros

2012 2011
Aeronáuticos 727 288
Marítimos 552 409
Patrimonial 7.145 6.294
Pessoas 31 –
Responsabilidades 2.429 1.517
Riscos especiais 681 286
Riscos financeiros 6.863 4.023
Rural 221 425
Transportes 148 66

18.797 13.308
Circulante 11.942 7.999
Não circulante 6.855 5.309
(b) Movimentação do custo de aquisição diferido:

Seguros
2012 2011

Saldo anterior 13.308 –
 Constituição 285.444 109.736
 Reversão (279.955) (96.428)
Saldo final 18.797 13.308

11. Imobilizado:

Equipa-
mentos

Móveis, 
máqui-

nas e 
uten-
sílios Veículos

Outras 
imobili-
zações

Imobi-
lizado 

total
Saldo em 2010 277 41 – 359 677
Aquisição 138 501 558 (143) 1.054
Depreciação/Amortização (72) (64) (78) 28 (186)
Saldo em 2011 343 478 480 244 1.545
Aquisição 119 2 265 97 483
Depreciação/Amortização (125) (55) (151) (66) (397)
Saldo em 2012 337 425 594 275 1.631
Custo histórico 594 548 824 402 2.368
Depreciação/Amortização 
 acumulada (257) (123) (230) (127) (737)
Taxas anuais de 
 depreciação - % 20 10 20 20
12. Intangível - licenças de software: 2012 2011
Saldo anterior 481 409
 Aquisição 79 195
 Baixas – (10)
 Amortização (126) (113)
 Saldo atual 434 481
Custo histórico 434 481
Amortização acumulada (321) –
Taxas anuais de amortização - % 20 –
13. Contas a pagar: 2012 2011
Obrigações a pagar 7.947 3.415
Impostos e encargos sociais a recolher 3.490 2.919
Encargos trabalhistas 693 583
Impostos e contribuições 484 149

12.614  7.066
14. Débitos das operações com seguros e resseguros: 2012 2011
Prêmios a restituir 109 48
Operações com seguradoras 8.869 10.713
Operações com resseguradoras 76.424 71.466
Corretores de seguros 10.679 8.518

96.081 90.745
Circulante 81.484 88.643
Não circulante 14.597 2.102
15. Patrimônio líquido: (a) Capital social: O capital social está represen-
tado pelo valor de R$ 129.450 (R$ 86.961 em 31 de dezembro de 2011), 
composto por 129.449.932 (86.961.791 em 31 de dezembro de 2011) 
ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal. Em atendimento às 
Resoluções CNSP nºs 178/07 e 200/08, a Seguradora encontra-se adequa-
da quanto ao capital mínimo requerido. (b) Capital adicional para o risco 
de subscrição: Em dezembro de 2007, a  SUSEP editou a Resolução 
no 178 do CNSP e a Circular  SUSEP nº 355 revogando a Resolução nº 158, 
aumentando o prazo de adequação do capital mínimo de três para quatro 
anos e tornando mais graduais os percentuais para a integralização do ca-
pital necessário ao enquadramento. Além disso, houve a atualização dos 
fatores de risco e das matrizes de correlação dos riscos de subscrição, cujo 
resultado foi um menor capital alocado em relação aos parâmetros anterio-
res. O Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) da Seguradora na data-base de 
31 de dezembro de 2012 e 2011, apresentou-se superior ao valor exigido 
pela nova regra de capital mínimo instituído pela Resolução nº 178 do 
CNSP. Em relação ao modelo interno estabelecido pela Resolução CNSP 
nº 158, a Seguradora já desenvolveu metodologia própria para o cálculo do 
capital requerido. 
(c) Capital mínimo requerido - risco de subscrição e de crédito:

2012 2011
Patrimônio líquido 90.676 64.767
(–) Despesas antecipadas (90) (73)
(–) Ativos intangíveis (434) (481)
Patrimônio líquido ajustado (PLA) 90.151 64.213
 20% do prêmio retido anual médio (12 meses) 19.015 9.684
 33% do sinistro retido anual médio (36 meses) (i) 8.873 3.017
Margem de solvência (a) 19.015 9.684
Suficiência de margem de solvência 71.136 54.529
Capital base (b) 15.000 12.800
 Capital adicional de risco de subscrição 17.628 7.954
 Capital adicional de risco de crédito 21.050 11.116
 (–) Benefício da diversificação (5.138) (2.479)
Capital adicional (c) 33.539 16.590
Soma do capital base com o capital adicional (d) 48.539 31.590
Capital mínimo requerido (CMR) 
 - (maior entre (a) e (d)) 48.539 31.590
Suficiência de capital (PLA - CMR) 41.612 32.623
(i) Este valor foi calculado com base no período de 22 meses para dezem-
bro de 2011 e 34 meses para dezembro de 2012. 16. Prêmios emitidos 
líquidos: Os prêmios emitidos líquidos  compreendem os prêmios de segu-
ros emitidos, líquidos de cancelamentos,  restituições (prêmios auferidos) e 
cessões de prêmios a congêneres. Os valores dos principais grupos de ra-
mos de seguro estão assim compostos em 31 de dezembro:

Ramos
Prêmios 

auferidos
Prêmios 
cedidos Total geral

 agrupados 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Aeronáuticos 10.050 6.675 – – 10.050 6.675
Consórcio DPVAT 29.475 – – – 29.475 –
Marítimos 26.793 7.098 (135) – 26.658 7.098
Patrimonial 87.729 114.614 (11.669) (14.899) 76.060 99.715
Pessoas 550 145 – – 550 145
Responsabilidades 28.727 21.843 (3.505) (2.490) 25.222 19.353
Riscos especiais 7.898 1.844 – – 7.898 1.844
Riscos financeiros 32.343 28.857 (485) (497) 31.858 28.360
Rural 5.210 3.404 – – 5.210 3.404
Transportes 8.498 5.136 25 (223) 8.523 4.913

237.273 189.616 (15.769) (18.109)221.504 171.507
17. Variações das provisões técnicas: As despesas com provisões 
 técnicas apresentaram a seguinte variação:

2012 2011
Provisão de prêmios não ganhos (42.363) (84.590)
Provisão complementar de prêmios (1.117) (1.845)

(43.421) (86.435)
18. Composição prêmios ganhos, sinistros ocorridos e custo de 
 aquisição: Os principais ramos em que a Seguradora opera e seus princi-
pais indicadores de desempenho são:

2012

Prêmios 
ganhos

Sinistros 
ocorridos

Índice de 
sinistrali-

dade %
Custo de 

aquisição

Índice de 
comissiona-

mento %
Aeronáuticos 7.297 9.979 137 704 10
DPVAT 29.143 25.621 88 428 1
Marítimos 19.233 44.739 233 1.251 7
Patrimonial 67.329 52.001 77 6.861 10
Pessoas 501 210 42 311 62
Responsa-
 bilidades 19.376 10.579 55 2.984 15
Riscos 
 Especiais 4.533 1.455 32 458 10
Riscos 
 Financeiros 17.055 9.051 53 3.106 18
Rural 5.453 4.971 91 455 8
Transportes 8.163 6.555 80 1.861 23

178.083 165.161 93 18.419 10

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 26 de fevereiro de 2013 às 01:19:35.
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2011

Prêmios 
ganhos

Sinistros 
ocorridos

Índice de 
sinistrali-

dade %
Custo de 

aquisição

Índice de 
comissiona-

mento %
Aeronáuticos 4.924 275 6 388 8
Marítimos 7.450 4.797 64 491 7
Patrimonial 42.760 35.899 84 3.903 9
Pessoas 145 60 41 80 55
Responsa-
 bilidades 12.544 6.022 48 1.839 15
Riscos 
 especiais 1.108 383 35 265 24
Riscos 
 financeiros 6.827 4.148 61 1.448 21
Rural 4.562 4.624 101 534 12
Transportes 4.752 3.912 82 958 20

85.072 60.120 71 9.906 12
19. Custo de aquisição: 2012 2011
Comissão sobre prêmio emitido 25.303 21.305
Recuperação de comissão (1.393) (2.680)
Variação das despesas de comercialização (5.491) (8.719)

18.419 9.906
20. Outras receitas e despesas operacionais: 2012 2011
Outras receitas operacionais - convênio DPVAT (1.944) –
Redução ao valor recuperável 632 275
Outras despesas operacionais 1.293 544
Outras despesas operacionais - convênio DPVAT 1.677 –

1.658 819
21. Despesas administrativas: 2012 2011
Administração/pessoal 12.655 10.405
Serviços técnicos de terceiros 4.630 2.998
Localização e funcionamento 3.349 2.386
Publicidade e propaganda 835 141
Despesas administrativas diversas 2.090 433
Consórcio DPVAT 2.255 –

25.814 16.363
22. Despesas com tributos: 2012 2011
PIS 679 388
COFINS 3.938 2.178
Taxa de fiscalização 364 227
Outras 305 44

5.286 2.837
23. Resultado financeiro: 2012 2011
Títulos de renda fixa 4.971 3.100
Operações de seguros (491) 1.072
Atualização de crédito tributário 2 6
Fundos de investimentos 12.961 4.825
Consórcio DPVAT 71 –
Outras despesas (296) (363)

17.216 8.640

24. Outras informações: (a) Cobertura de seguros: A Seguradora adota 
política de seguros que consideram, principalmente, a concentração de ris-
cos e sua relevância, contratados por montantes considerados suficientes 
pela administração, levando-se em consideração a natureza de suas ativi-
dades. A cobertura dos seguros em valores é assim demonstrada:

Importância 
segurada

Itens Tipos de cobertura 2012 2011

Edifícios

Quaisquer danos materiais a edifi-
cações, instalações de máquinas 
e equipamentos. 1.500 1.000

Veículos

Incêndio, roubo e colisão - respon-
sabilidade civil facultativa (danos 
materiais + danos corporais). 2.100 900

RC profissional
Responsabilidade civil  profissional 
dos administradores 10.000 10.000

(b) Depósito de terceiros: O montante de R$ 5.577 (R$ 5.518 em 2011), 
refere-se ao recebimento antecipado dos prêmios relativos a documentos 
em fase de emissão e créditos de prêmios e emolumentos de seguros e 
cosseguros aceitos, quando não identificados no ato do recebimento.
Aging 2012 2011
1 a 30 dias 3.105 1.951
31 a 60 dias 927 2.719
61 a 120 dias 451 107
121 a 180 dias 204 597
181 a 365 dias 761 144
Superior a 365 dias 129 –

5.577 5.518

(c) Leasing: A Seguradora aluga ativos para condução de seus negócios, 
substancialmente imóveis de terceiros e licenças de uso de software, 
 classificados como leasing operacional. A tabela a seguir demonstra o pa-
gamento dos aluguéis mínimos futuros para esses contratos, considerando 
a renovação dos contratos por um período de cinco anos.

2012 2011
Até um 

ano
Entre um e 
cinco anos

Até um 
ano

Entre um e 
cinco anos

Imóveis 1.079 5.002 614 4.205
Licença de uso de softwares 1.372 6.362 914 4.509

2.451 11.364 1.528 8.714

Os imóveis locados possuem, em geral, opção de renovação por cinco 
anos, sem opção de compra. As licenças de software possuem opção de 
renovação anual automática. A Seguradora não apresentou contratos de 
aluguel classificados leasing financeiro. (d) Benefícios a funcionários: 
Além dos salários e participação nos resultados, a Seguradora oferece os 
seguintes benefícios a seus funcionários:

2012 2011
Plano de previdência privada (PGBL/VGBL) 568 379
Vale-alimentação e refeição 591 428
Seguro de vida e assistência médica e odontológica 222 158
Auxílio instrução 80 48
Outros 30 40

1.491 1.053
(e) Benefícios pós-emprego: Os benefícios a funcionários que podem ge-
rar obrigações pós-emprego para a Seguradora resumem-se aos planos de 
saúde. Segundo as normas da Lei no 9.656/1998, os funcionários demitidos 
e aposentados podem permanecer nesses planos após o desligamento da 
empresa por prazos estabelecidos em lei, desde que assumam integral-
mente os respectivos custos. A contabilização do passivo com planos de 
saúde resultaria em valor de R$ 54 em 2012 (R$ 44 em 2011). As premis-
sas atuariais e financeiras utilizadas para cálculo do passivo estão descri-
tas no quadro a seguir.

2012 2011
Passivo de planos de saúde 54 44
Hipóteses financeiras
 Taxa de juros real - % 3% 3%
 Inflação médica - % 2,13% 2,10%
 Aging factor - % 3% 3%
Hipóteses biométricas
 Tábua de mortalidade geral AT 83 M/F AT 83 M/F
 Tábua de entrada em invalidez Álvaro Vindas Álvaro Vindas
 Tábua de mortalidade de inválidos AT 83 M/F AT 83 M/F
 Tábua de rotatividade R/(TS+1) R/(TS+1)
 Taxa de rotatividade (R) - % 6 6
 Taxa de adesão ao plano 
  no pós-emprego - % 85 85
Regime financeiro e método atuarial
 Regime financeiro Capitalização Capitalização
 Método atuarial Crédito unitário 

projetado
Crédito unitário 

projetado
Não existem passivos a planos de pensão, já que a Seguradora não oferece 
planos de benefício definido, apenas contribuição definida. (f) Partes rela-
cionadas: A remuneração atribuída ao pessoal-chave da administração 
totalizou o montante de R$ 3.253 em 2012 (R$ 2.793 em 2011). A Segura-
dora não possui outros saldos com partes relacionadas. A Seguradora pos-
sui contratos de resseguro com empresas do grupo Fairfax (Odyssen Ame-
rica Reinsurance Corporation e Advent Underwriting Limited). Os saldos 
referentes aos prêmios de resseguro a pagar são respectivamente de 
R$ 706 e R$ 348. (g) Pagamento baseado em ações: No exercício de 
2012 a Seguradora ressarciu o custo de aquisição de ações a sua matriz no 
valor de R$ 5.656, referente à adesão de executivos ao plano de retenção 
de executivo estabelecido pela empresa matriz, reconhecidos em títulos e 
créditos a receber longo prazo em contra partida no patrimônio liquido. 
O valor reconhecido em despesa administrativa é de R$ 1.725.
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Parecer atuarial
Examinamos as provisões técnicas declaradas no balanço patrimonial da Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A. de 31 de dezembro de 2012 com o objetivo de avaliar sua adequação às obrigações assumidas até aquela data 
relativas aos contratos de seguros. Certificamos que as referidas provisões técnicas encontram-se adequadas e que não há necessidade de constituição da Provisão de Insuficiência de Prêmios.

São Paulo, 31 de janeiro de 2013
Taro Nishimoto

Atuário - MIBA 2249
 João Pedro O. Nunes

Diretor Técnico

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas
Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A.
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Fairfax Brasil 
Seguros Corporativos S.A. (“Seguradora”), 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 principais políticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações 
financeiras
A administração da Seguradora é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas 
demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 

Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos 
auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de 
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres 
de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para 
obtenção de evidência a respeito dos valores e das 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 políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela 
administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações 
financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião.

Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Fairfax Brasil Seguros Corporativos 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 às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

São Paulo, 25 de fevereiro de 2013

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Carlos Eduardo Sá da Matta
CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC 1SP216397/O-5

COMPANHIA BRASILIANA 
DE ENERGIA

CNPJ/MF n° 04.128.563/0001-10 - NIRE n° 35.300.183.550

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 24 de Janeiro de 2013

1. Data, Hora e Local: Realizada em 24 de janeiro de 2013, às 17h00, 
na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 5º andar, 
sala individual 2, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo 
Branco Office Park, Barueri - SP. 2. Convocação e Presença: Convoca-
ção realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando 
presentes os Srs. Francisco Jose Morandi López, Pedro de Freitas 
Almeida Bueno Vieira, Britaldo Pedrosa Soares e Marcelo de Carvalho 
Lopes. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa 
Soares e secretariados pela Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodri-
gues. 4. Ordem do Dia: Plano de Negócios da Companhia, referente 
aos exercícios sociais de 2013 a 2017. 5. Deliberações: Abertos os 
trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a 
presente reunião, os membros do Conselho de Administração: 
5.1. Aprovaram, por unanimidade, o Plano de Negócios da Companhia 
referente aos exercícios sociais de 2013 a 2017, incluindo o cenário 
político, econômico e regulatório, as premissas macroeconômicas e a 
demonstração do fluxo de caixa. A aprovação do referido Plano de 
Negócios fica condicionada a sua aprovação pela BNDES Participações 
S.A. - BNDESPAR e AES Holdings Brasil Ltda., em sede de reunião 
prévia da Companhia Brasiliana de Energia, nos termos do Acordo de 
Acionistas da Companhia Brasiliana de Energia, celebrado em 22 de 
dezembro de 2003, conforme alterado por seus primeiro e segundo adi-
tamentos. 5.2. Por fim, os Conselheiros foram atualizados sobre o pro-
cesso de arbitragem e eventual acordo entre a AES Uruguaiana Empre-
endimentos S.A. e a YPF S.A., bem como das negociações entre os 
governos do Brasil e Argentina a respeito do fornecimento de gás para 
a AES Uruguaiana Empreendimentos S.A. por meio da Sulgás - Compa-
nhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, por um período de curto 
prazo. 6. Encerramento: Não havendo nada mais a ser tratado, o Pre-
sidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na 
forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada. 
Assinaturas: Mesa: Britaldo Pedrosa Soares - Presidente, Soila Máira 
Ferreira da Silva Rodrigues - Secretária. Conselheiros de Administra-
ção: Francisco Jose Morandi López, Pedro de Freitas Almeida Bueno 
Vieira, Britaldo Pedrosa Soares e Marcelo de Carvalho Lopes. Barueri, 
24 de janeiro de 2013. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavra-
da em livro próprio. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues - Secretá-
ria. JUCESP nº 68.758/13-3 em 06/02/2013. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.

Estre Ambiental S.A.
CNPJ/MF nº 03.147.393/0001-59 - NIRE 35.300.329.635

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31/12/2012
Data, Horário e Local: 31/12/2012, às 17hs, na sede. Convocação e 
Presença: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da tota-
lidade dos acionistas. Mesa: Wilson Quintella Filho-Presidente e Júlio 
César de Sá Volotão-Secretário. Deliberações: Instalada a AGE, os acio-
nistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, tomaram 
as seguintes deliberações: (i) Sumário da Ata: Os acionistas aprovaram a 
lavratura da ata desta AGE na forma de sumário, nos termos do art. 130, 
§1º, da LSA. (ii) Ratificação da Nomeação de Avaliador: Os acionistas 
ratificaram a nomeação dos Avaliadores como os responsáveis pela ava-
liação do acervo líquido da CGR Sergipe a ser incorporado pela Cia., e 
pela elaboração do Laudo de Avaliação, registrando-se a participação por 
conferência telefônica dos Avaliadores para prestar os esclarecimentos 
necessários. (iii) Laudo de Avaliação: Os acionistas aprovaram o Laudo 
de Avaliação, o qual estabelece, com base no valor contábil de 30/11/12, 
que o valor do acervo líquido da CGR Sergipe a ser absorvido pela Cia. 
é de R$ 32.311.421,00, conforme indicado no Laudo de Avaliação elabo-
rado pelos Avaliadores, que passa a fazer parte integrante desta ata para 
todos os devidos fins de direito como Anexo I. (iv) Protocolo de Incorpo-
ração e Instrumento de Justificação de Incorporação: Ato contínuo, os 
acionistas aprovaram o Protocolo, celebrado em 31/12/12, entre a Cia. 
e a CGR Sergipe, o qual prevê a Incorporação. O Protocolo estabelece 
os termos e condições gerais da operação pretendida, as suas justifica-
tivas, além do critério de avaliação do acervo líquido da CGR Sergipe a 
ser absorvido pela Cia., conforme acordado pelas administrações da Cia. 
e da CGR Sergipe. O referido Protocolo passa a fazer parte integrante 
desta ata para todos os devidos fins de direito como Anexo II. (v) Incorpo-
ração: Os acionistas aprovaram, de forma definitiva, a Incorporação, nos 
termos e condições estabelecidos no Protocolo, absorvendo a Cia., na 
forma da lei, o acervo líquido da CGR Sergipe, e sucedendo-a em todos 
os direitos e obrigações, conforme descrito no Protocolo e indicado no 
Laudo de Avaliação. (vi) Autorização para Administradores: Os acionistas 
autorizaram os administradores da Cia. a praticarem todos os atos que 
se fizerem necessários à formalização da Incorporação ora aprovada, 
perante os órgãos públicos e terceiros em geral, bem como a substituição, 
no balanço patrimonial e nas demonstrações financeiras futuras da Cia., 
do investimento detido na CGR Sergipe pelo patrimônio líquido da CGR 
Sergipe. Encerramento: Nada mais. Pres.: Wilson Quintella Filho. Secr.: 
Júlio César de Sá Volotão. Acionistas presentes: Wilson Quintella Filho, 
Gisele Mara de Moraes, Hulshof Participações S.A., Angra Infra Fundo 
de Investimento em Participações, Wilson Ferro de Lara, BPMB Digama 
Participações S.A. SP, 31/12/12. Júlio César de Sá Volotão-Secretário. 
Jucesp nº 71.021/13-9 em 13/02/2013.Gisela S.Ceschin-Secr.Geral.

Klabin S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45
NIRE nº 35300188349

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Na forma das disposições legais e estatutárias, são convocados os 
acionistas de Klabin S.A. a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária 
a ser realizada, em primeira convocação, no dia 02 de abril de 2013, 
às 14:30 horas, na sede da Companhia, situada na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima nº 3.600, térreo, em São Paulo-SP, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: • Tomar as contas dos Administradores, examinar, 
discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações 
Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho 
Fiscal, relativas ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2012, 
bem como a manifestação do Conselho de Administração; • Deliberar 
sobre a destinação de verbas e distribuição de dividendos; • Eleger os 
membros do Conselho de Administração; • Fixar a remuneração dos 
Administradores; • Eleger os membros do Conselho Fiscal, inclusive o 
representante dos acionistas detentores de ações preferenciais, fi xando 
a respectiva remuneração; os titulares de ações preferenciais poderão 
votar na eleição de seu representante no Conselho Fiscal. Poderão 
tomar parte na Assembleia: a) os titulares de ações nominativas, 
mediante exibição de documento hábil de sua identidade e inscrição 
de seu nome no livro próprio, até três dias antes da data marcada 
para a realização da Assembleia Geral; b) sem prejuízo do disposto 
na letra “a”, o acionista que comparecer à assembleia geral munido de 
documento de identidade e comprovante da respectiva participação 
acionária expedido pela instituição escrituradora, até o momento da 
abertura dos trabalhos em assembleia, poderá participar da mesma; 
c) os procuradores de acionistas constituídos há menos de um ano e 
outros representantes legais, mediante comprovação da legitimidade da 
representação exercida. Consoante Instrução CVM nº 165/91, alterada 
pela Instrução CVM nº 282/98, é de 5% (cinco por cento) o percentual 
mínimo de participação no capital votante necessário para requerer 
a adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do 
Conselho de Administração. São Paulo, 22 de fevereiro de 2013. 

Conselho de Administração
Miguel Lafer - Presidente

Antonio Sergio Alfano - Diretor de Relações com Investidores
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