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ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.
C.N.P.J. 02.713.530/0001-02

ALAMEDA SANTOS, 466 - SÃO PAULO - SP
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:
Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos à apreciação 
dos Senhores Acionistas as demonstrações financeiras relativas aos 
exercícios findos em 31 de dezembro 2012 e 2011, acompanhadas do 
relatório de auditoria e parecer atuarial.
Das operações
No segmento de previdência privada, comercializamos planos denomina-
dos PGBL e VGBL cujas contribuições estão reconhecidas na rubrica de 
“rendas de contribuição e prêmios emitidos” respectivamente. No exercí-
cio atual, os ativos administrados da carteira previdenciária passaram de 
um patamar de R$ 327.267 em dezembro de 2011 para R$ 384.277 em 
dezembro de 2012, representando um crescimento de 17%. Os prêmios 
de seguros de pessoas tiveram uma diminuição de 44%, se comparado 
com o ano anterior refletindo basicamente a descontinuidade de uma 
operação de cosseguro com Congênere. O índice combinado (emissão 
de apólices, sinistros, comissões, resultado de resseguros e outras recei-
tas e despesas operacionais) apresentou redução de 77,8 % para 72,8% 
onde apresentamos uma elevação da sinistralidade, uma redução nos 
custos de captação, uma redução em outras receitas e despesas opera-
cionais e ganhos nas operações de resseguro. Em decorrência da queda 
na taxa básica de juros o resultado financeiro apresentou ligeira queda 
passando de 10,3% sobre o prêmio ganho para 10%. As despesas admi-
nistrativas sofreram aumento devido a adequação do convênio de presta-
ção de serviços com a Alfa Seguradora S.A.. O retorno sobre o patrimônio 
líquido inicial foi de 9,9% contra 15,9% do exercício anterior, reflexos da 
diminuição do volume de produção. Embora apresentando uma redução 
a administração julga satisfatória a rentabilidade apresentada.
Destinação do resultado
A Diretoria, conforme previsto em Estatuto propôs a seguinte destinação: 
Reserva Legal no valor de R$ 184 mil, Dividendos propostos a pagar no 
valor de R$ 873 mil (equivalentes a 25% do lucro líquido ajustado do exer-
cício), Reserva Especial para Dividendos no valor de R$ 261 mil e Reser-
va para Aumento de Capital no valor de R$ 2.357 mil.

Cenários e perspectivas
A economia nacional teve um modesto desempenho em 2012, com o 
crescimento de seu PIB (Produto Interno Bruto) ficando em torno ou um 
pouco acima de 1%, este baixo resultado podendo ser em boa parte atri-
buído a pouco investimento privado e publico no Brasil e a situação ainda 
ruim da economia internacional. A inflação medida pelo IPCA fechou o 
ano em 5,84%, notando-se ainda um bom nível de consumo sustentado 
pela preservação dos empregos, da massa salarial e dos mecanismos de 
crédito de longo prazo e com taxas pré-fixadas. Fatos importantes a se-
rem citados foram a queda da taxa oficial de juros Selic e da oscilação da 
taxa cambial, com o Governo atuando inicialmente no sentido da desvalo-
rização do Real (em beneficio das exportações) e ao final do ano voltando 
a valorizar o Real (em beneficio do combate a inflação). No contexto inter-
nacional, durante o ano de 2012, a volatilidade continuou predominante 
com impactos em toda economia mundial. A seguir, apresentamos, resu-
midamente, os principais fatos ocorridos nos principais mercados finan-
ceiros:
- Na zona do euro, embora o processo de desalavancagem em vários 
países venha impactando diretamente o nível de atividade econômica da 
região (quadro que pode perdurar por vários anos), algumas notícias po-
sitivas ajudaram a afastar o risco de ruptura do bloco no curto prazo. O 
consenso de que os custos da Itália e Espanha não eram sustentáveis no 
longo prazo fez o Banco Central Europeu anunciar um programa de re-
compra de bônus soberanos no mercado secundário. Um dos pontos 
mais importantes do programa é que não foram estabelecidos limites de 
valores para as operações. Com as medidas anunciadas pudemos verifi-
car melhora no custo de financiamento dos países mais debilitados;
- Nos Estados Unidos, o Federal Reserve trouxe certa dose de euforia ao 
anunciar a terceira rodada de afrouxamento monetário, o Quantitative 
Easing 3, diante da retomada econômica ainda lenta. O esforço consiste 
na injeção de US$ 40 bilhões por mês na economia por meio de compras 
de títulos hipotecários a fim de melhorar as condições de recuperação do 
país. A instituição também sinalizou que pretende manter a taxa básica de 
juros próxima de zero até 2015, em vez de 2014, como informado outrora 
e anunciou a recompra de US$ 45 bilhões mensais em Treasuries após o 

término da Operação Twist, no final de 2012. Ben Bernanke (Presidente 
do FED) recentemente ressaltou forte preocupação com o mercado de 
trabalho e apontou que não terá pressa em fazer apertos monetários, 
mesmo quando a taxa de desemprego começar a cair mais rapidamente. 
A despeito do ânimo que o FED deu para os ativos de risco, a questão 
fiscal americana, por outro lado, trouxe muitas incertezas. Durante os úl-
timos dois meses do ano, o foco dos mercados se voltou para o risco do 
fiscal Cliff (cortes automáticos de gastos públicos e aumento de impostos 
que estavam programados para começar no início de 2013 e que pode-
riam levar a nação a uma nova recessão e contaminar o crescimento 
econômico global). Porém, confirmando as expectativas de grande parte 
dos analistas, após muitas negociações políticas, o Congresso americano 
finalmente chegou a um consenso no início de 2013 e aprovou a lei que 
põe fim, pelo menos no momento, à ameaça do abismo fiscal.  Na Ásia, 
um dos eventos mais importantes que ocorreu durante o segundo semes-
tre de 2012 foi o anúncio dos sete novos dirigentes da cúpula do Partido 
Comunista, que deverão governar a China pelos próximos dez anos. Este 
grupo terá a difícil tarefa de assegurar a continuidade do crescimento, 
sobretudo aumentando o consumo interno da população, em detrimento 
do modelo de crescimento baseado no investimento. Em 2012, o PIB da 
China cresceu 7,8%, acima da previsão dos analistas (7,7%) e também 
acima da projeção do próprio governo (7,5%). No âmbito da Seguradora, 
com o cenário esperado de manutenção da taxa de juros a níveis baixos, 
inflação acima do centro da meta e crescimento modesto da economia 
brasileira, nossa atuação será em produtos melhor adaptados a este 
cenário, buscando privilegiar a eficiência operacional, redução das 
despesas administrativas e consequentemente, nossa rentabilidade.
Agradecimentos
Agradecemos aos Senhores Acionistas a confiança em nós depositada; 
aos Órgãos Reguladores e Fiscalizadores do mercado pela orientação; 
aos nossos Funcionários, pelo trabalho e a competência no desempenho 
de suas funções e aos nossos Corretores e Segurados, o prestígio 
concedido.

A Diretoria
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (EM MILHARES DE REAIS)

ATIVO
Nota 2012 2011

Circulante 474.638 421.670
 Disponível 1.419 1.294
  Caixa e bancos 1.419 1.294
 Aplicações 3 449.464 393.204
 Créditos das operações com seguros 
  e resseguros 13.447 17.976
  Prêmios a receber 4 8.549 12.281
  Operações com seguradoras 4.714 5.695
  Operações com resseguradoras 184 –
 Outros créditos operacionais 18 25
 Créditos das operações com previdência
  complementar – 6
  Valores a receber – 6
 Ativos de resseguro - provisões técnicas 5 1.167 150
 Títulos e créditos a receber 529 583
  Títulos e créditos a receber 350 334
  Créditos tributários e previdenciários 6 12 24
  Outros créditos 167 225
 Despesas antecipadas 488 58
 Custos de aquisição diferidos 10 8.106 8.374
  Seguros 8.106 8.374
Ativo não circulante 20.444 25.332
 Realizável a longo prazo 19.299 25.089
  Ativos de resseguro - provisões técnicas 5 433 293
  Títulos e créditos a receber 11.783 9.106
   Créditos tributários e previdenciários 6 4.442 3.411
   Depósitos judiciais e fiscais 12 7.341 5.695
  Custos de aquisição diferidos 10 7.083 15.690
   Seguros e resseguros 7.083 15.690
 Imobilizado 7 241 195
  Bens móveis 241 195
 Intangível 904 48
  Outros intangíveis 904 48

495.082 447.002

PASSIVO
Nota 2012 2011

Circulante 426.744 376.548
 Contas a pagar 3.530 3.598
  Obrigações a pagar 1.356 2.222
  Impostos e encargos sociais a recolher 377 342
  Encargos trabalhistas 407 314
  Impostos e contribuições 8 69 181
  Outras contas a pagar 8 1.321 539
 Débitos de operações com
  seguros e resseguros 4.935 8.917
  Operações com seguradoras 1.224 3.093
  Operações com resseguradoras 5 337 539
  Corretores de seguros e resseguros 3.063 4.843
  Outros débitos operacionais 311 442
 Depósitos de terceiros 9 1.943 1.991
 Provisões técnicas - seguros 185.097 162.436
  Pessoas 10 30.169 33.054
  Vida com cobertura por sobrevivência 10 154.928 129.382
 Provisões técnicas -
  previdência complementar 10 231.239 199.606
  Planos não bloqueados 231.239 199.606
Passivo não circulante 27.001 33.150
 Provisões técnicas - seguros 17.177 25.255
  Pessoas 10 17.177 25.255
 Outros débitos 12 9.824 7.895
  Provisões judiciais 9.824 7.895
Patrimônio líquido 13 41.337 37.304
 Capital social 22.276 21.045
 Reservas de lucros 19.061 16.259

  
495.082 447.002

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(EM MILHARES DE REAIS, 
EXCETO O LUCRO LÍQUIDO POR LOTE DE MIL AÇÕES)

Nota 2012 2011
 Prêmios emitidos 14 40.084 77.423
 Contribuições para cobertura de riscos 14 7 10
 Variações das prov. técnicas de prêmios 14 12.423 (22.424)
Prêmios ganhos 14 52.514 55.009
Sinistros ocorridos 14 (24.701) (16.592)
Custos de aquisição 14 (17.243) (22.940)
Outras receitas e despesas 
 operacionais 14 (2.743) (2.908)
Resultado com operações de 
 resseguro 5 6.438 (347)
  Receita com resseguro 7.576 904
  Despesa com resseguro (1.138) (1.251)

  Rendas de contribuições e prêmios 38.291 61.917
  Constituição da provisão 
   de benefícios a conceder (38.270) (61.888)
Receita de contribuições 
 e prêmios de VGBL 21 29
Rendas com taxas de gestão 
 e outras taxas 2.960 2.971
Variação de outras provisões técnicas (170) (170)
Outras receitas e despesas 
 operacionais – 5
Despesas administrativas 14 (12.842) (8.552)
Despesas com tributos 14 (2.745) (2.807)
Resultado financeiro 14 5.231 5.681
Resultado operacional 6.720 9.379
Perdas com ativos não correntes (1) –
Resultado antes de impostos 
 e participações 6.719 9.379
Imposto de renda 15 (1.358) (2.050)
Contribuição social 15 (912) (1.295)
Participações sobre o resultado (774) (849)
Lucro líquido do exercício 3.675 5.185
Quantidade de ações 14.201.297 13.761.505
Lucro líquido por lote de mil ações - R$ 258,78 376,78

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(EM MILHARES DE REAIS)

2012 2011
Lucro líquido do exercício 3.675 5.185
Ajustes com títulos e valores  mobiliários – –
Ajuste de avaliação patrimonial – –
Total do resultado abrangente do exercício 3.675 5.185

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (EM MILHARES DE REAIS)

Capital
social

Aumento
de capital

(em aprovação)

Reservas de lucros
Lucros

acumulados Total
Reserva

legal
Reserva

estatutária
Saldo em 31 de dezembro 2010 20.302 – 774 11.531 – 32.607
Aumento de capital:
 Aprovação - Portaria SUSEP nº 1.206/2011 743 – – – – 743
Lucro líquido do exercício – – – – 5.185 5.185
Proposta para destinação do lucro líquido:
 Reserva legal – – 259 – (259) –
 Reserva estatutária – – – 3.695 (3.695) –
 Dividendos propostos – – – – (1.231) (1.231)
Saldo em 31 de dezembro de 2011 21.045 – 1.033 15.226 – 37.304
Aumento de capital:
 Em aprovação - AGO/E de 30/03/2012 – 1.231 – – – 1.231
 Aprovação - Portaria SUSEP nº 4.922/2012 1.231 (1.231) – – – –
Lucro líquido do exercício – – – – 3.675 3.675
Proposta para destinação do lucro líquido:
 Reserva legal – – 184 – (184) –
 Reserva estatutária – – – 2.618 (2.618) –
 Dividendos propostos – – – – (873) (873)
Saldo em 31 de dezembro de 2012 22.276 – 1.217 17.844 – 41.337

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011
(EM MILHARES DE REAIS)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(EM MILHARES DE REAIS)

Atividades operacionais 2012 2011
Lucro líquido do período 3.675 5.185
Ajustes para:
 Depreciação e amortizações 72 55
 Perda por redução do valor recuperável dos ativos 757 –
 Reversão de perdas por redução do valor 
  recuperável dos ativos – (478)
 Amortização de ativos intangíveis 34 13
Variação nas contas patrimoniais:
 Aplicações financeiras (56.260) (48.537)
 Créditos das operações de seguros, 
  incluindo ativos oriundos de contratos de seguro 3.785 (2.323)
 Ativos de resseguro (1.157) 2.752
 Créditos fiscais e previdenciários (1.020) (728)
 Despesas antecipadas (430) (24)
 Outros ativos 8.906 (12.360)
 Depósitos judiciais e fiscais (1.646) (1.870)
 Fornecedores e outras contas a pagar (829) (678)
 Impostos e contribuições (3.362) (4.507)
 Débitos de operações com seguros e resseguros (3.982) 646
 Depósitos de terceiros (48) 94
 Provisões técnicas - seguros e resseguros 14.583 45.722
 Provisões técnicas - previdência complementar 31.633 9.536
 Provisões judiciais 1.929 2.700
Caixa consumido pelas operações (3.360) (4.802)
 Impostos sobre o lucro pagos 3.250 4.159
Caixa líquido consumido nas atividades 
 operacionais (110) (643)
Atividades de investimento
 Aquisição de imobilizado - intangível (889) (3)
 Aquisição de imobilizado - tangível (119) (64)
 Alienação de imobilizado 12 4
Caixa líquido consumido nas atividades 
 de investimento (996) (63)
Atividades de financiamento
 Aumento de capital 1.231 743
Caixa líquido gerado nas atividades
 de financiamento 1.231 743
Aumento líquido de caixa 
 e equivalentes de caixa 125 37
Caixa e equivalente de caixa no início do período 1.294 1.257
Caixa e equivalente de caixa no final do período 1.419 1.294

1. Contexto operacional
A Alfa Previdência e Vida S.A. (doravante referida, também, como 
“ Companhia” ou “Seguradora”) tem por objeto social operar com seguros 
de pessoas e planos de previdência complementar em todo território 
 nacional.
A Companhia é uma sociedade anônima de capital fechado domiciliada 
no Brasil com sede na Alameda Santos, 466, São Paulo.
A Companhia, no desenvolvimento de suas atividades, atua de forma 
integrada com o Grupo Alfa e empresas a ele ligadas, mantendo com 
essas empresas algumas operações, as quais estão detalhadas na Nota 
Explicativa nº 17. A controladora direta da Companhia é a Corumbal 
Participações e Administradora Ltda. e a controladora indireta é a 
Administradora Fortaleza Ltda..
Essas demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria em 20 
de fevereiro de 2013.
2. Descrição das principais práticas contábeis
a. Base de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisiona-
das pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, incluindo os 
pronunciamentos contábeis, as orientações e as interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) que tenham sido re-
ferendados pela SUSEP, bem como pelas normas emitidas pelo Conse-
lho Nacional de Seguros Privados - CNSP, vigentes na data de elabora-
ção destas demonstrações financeiras, e em consonância com a Circular 
SUSEP nº 430/2012.
Em atendimento à Circular SUSEP 424/2011 - Anexo IV, em 31 de de-
zembro de 2011, a Companhia apresentou as demonstrações dos fluxos 
de caixa (DFC) pelo método direto. Em 2012, tendo em vista a opção 
apresentada pela Circular SUSEP 430/2012 - Anexo IV, a Companhia 
optou por apresentar essas demonstrações pelo método indireto. Para 
fins de comparabilidade, o exercício findo em 31 de dezembro de 2011 
está sendo apresentado pelo método indireto.

b. Base para mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da con-
tinuidade dos negócios em curso normal, e foram elaboradas consideran-
do o custo histórico, com exceção de que se segue:
• Ativos e passivos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do 
resultado;
• Provisões técnicas, mensuradas de acordo com as determinações da 
SUSEP.
c. Moeda funcional e de apresentação
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em Real, que é 
a moeda funcional da Seguradora. Todas as informações financeiras 
apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, 
exceto quando indicado de outra forma.
d. Uso de estimativas e julgamentos
Na elaboração de demonstrações financeiras, a Administração é requeri-
da a usar de julgamento na determinação de estimativas que levam em 
consideração pressupostos e premissas quanto a eventos futuros. 
Os valores reais de liquidação das operações podem divergir dessas 
 estimativas em função da subjetividade inerente ao processo de sua 
d eterminação.
Estimativas e premissas são revisadas periodicamente. Revisões com 
relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as 
estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.
As informações sobre incertezas e julgamentos críticos considerados na 
aplicação das práticas contábeis, que apresentam efeitos significativos 
nos saldos registrados nas demonstrações financeiras e, portanto, existe 
um risco significativo de ajuste material dentro do próximo exercício 
financeiro estão descritas nas notas explicativas apresentadas abaixo:
• Nota nº 04c - Redução ao valor recuperável
• Nota nº 06 - Créditos tributários e previdenciários
• Nota nº 10 - Provisões técnicas
• Nota nº 12 - Provisões judiciais

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 28 de fevereiro de 2013 às 02:49:32.
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e. Contratos de seguros
De acordo com as determinações contidas no CPC 11 - Contratos de 
Seguros e Carta Circular SUSEP/DECON/GAB/nº 007/2008, que define 
as características de um Contrato de Seguro, a Administração procedeu à 
avaliação dos negócios e caracterizou suas operações como “Contratos 
de Seguros”.
Os contratos foram classificados como contratos de seguro em função de 
existir aceitação de um risco significativo de outra parte, aceitando 
 compensar o segurado no caso de um acontecimento futuro incerto 
 específico.
Os prêmios de seguros são registrados quando da emissão das apólices 
ou faturas e reconhecidas no resultado segundo o transcorrer da vigência 
do período de cobertura do risco, através da constituição das provisões 
de prêmios não ganhos e do diferimento das despesas de  comercialização.
Uma provisão para perda no valor recuperável relativa aos prêmios a re-
ceber é reconhecida com base em estudo técnico do comportamento his-
tórico de inadimplência observado na carteira.
Os contratos de resseguros são classificados como “Contrato de Segu-
ros”, pois pressupõem a transferência de um risco de seguro significativo, 
sendo reconhecidos nos mesmos critérios das operações de seguros.
A cessão de resseguros é efetuada no curso normal das atividades com 
o propósito de limitar sua perda potencial, por meio da diversificação de 
riscos. Os passivos relacionados às operações de resseguros são 
apresentados brutos de suas respectivas recuperações, uma vez que a 
existência do contrato não exime a Seguradora de suas obrigações para 
com os segurados.
Os ativos de resseguro são representados por valores a receber de res-
seguradores a curto e longo prazo, dependendo do prazo esperado de 
realização (ou recebimento) junto aos resseguradores. Os ativos de res-
seguro são avaliados consistentemente com os saldos associados com 
os passivos de seguro que foram objeto de resseguro e conforme os ter-
mos e condições de cada contrato. Os passivos a serem pagos a resse-
guradores são compostos substancialmente por prêmios devidos por 
contratos de resseguro.
Planos de previdência e seguro de vida com cobertura de 
 sobrevivência
A Seguradora comercializa produtos de previdência privada denomina-
dos, PGBL (Plano Gerador de Benefícios Livre), que é um plano que visa 
à acumulação de recursos para aposentadoria em vida ao participante, e 
VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), que é um seguro de vida com 
cobertura por sobrevivência, que objetiva a concessão de indenizações 
em vida ao Segurado. Em ambos os produtos, a contribuição, líquida de 
carregamento, recebida do participante é aplicada em um Fundo de In-
vestimento Especialmente Constituído - FIE. A reserva do participante 
tem seu valor atualizado com base no valor diário das cotas do FIE. Nesta 
fase, não há garantias de rentabilidade no fundo ou de parâmetros atua-
riais. Após este período de contribuição, o participante tem direito de es-
colher pela conversão ou não do capital acumulado em renda mensal. Na 
fase de recebimento de renda, caso o participante opte por esta opção, há 
garantias atuariais e financeiras com relação à sobrevivência do mesmo.
A receita correspondente ao carregamento e a despesa de comercializa-
ção, são reconhecidas ao resultado no mês de recebimento da 
contribuição.
f. Caixa e equivalentes a caixa
São representados por disponibilidades em moeda nacional, caixa e 
depósitos bancários, cujo vencimento das operações na data da efetiva 
aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante 
de mudança de valor justo e que são utilizados pela Seguradora para o 
gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.
g. Ativos financeiros
A Seguradora classifica seus ativos financeiros em uma das seguintes 
categorias: Valor justo por meio do resultado, disponíveis para venda, 
mantidos até o vencimento e empréstimos e recebíveis. A classificação 
dentre as categorias é definida pela Administração no momento inicial e 
depende da estratégia pela qual o ativo foi adquirido.
i. Valor justo por meio do resultado
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado 
caso seja classificado como mantido para negociação e seja designado 
como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são 
designados pelo valor justo por meio do resultado se a Seguradora geren-
cia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em 
seus valores justos de acordo com a gestão de riscos e estratégia de in-
vestimentos da Seguradora. Os custos da transação, após o reconheci-
mento inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos fi-
nanceiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são avaliados 
pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconheci-
das no resultado do exercício.
ii. Disponíveis para venda
Ativos financeiros disponíveis para venda são ativos financeiros não deri-
vativos que são designados como disponíveis para venda ou não são 
classificados em nenhuma das categorias anteriores. Após o reconheci-
mento inicial, eles são avaliados pelo valor justo e as mudanças, que não 
sejam perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas em ou-
tros resultados abrangentes e apresentadas dentro do patrimônio líquido. 
Quando um investimento é baixado, o resultado acumulado em outros 
resultados abrangentes é transferido para o resultado. Nas datas de ba-
lanço a Companhia não possuía nenhum ativo financeiro nessa categoria.
iii. Ativos financeiros mantidos até o vencimento
Caso a Companhia tenha intenção e capacidade de manter títulos até o 
seu vencimento, então tais ativos financeiros são classificados como 
mantidos até o vencimento. Nas datas de balanço a Companhia não pos-
suía nenhum ativo financeiro nessa categoria.
iv. Empréstimos e recebíveis
Compreende, principalmente, os recebíveis originados de contratos de 
seguros, tais como os saldos de prêmios a receber de segurados e 
valores a receber e direitos junto a resseguradores e cosseguradoras, 
que são registrados pelo custo amortizado e avaliados, periodicamente, 
quanto a sua recuperabilidade. Existindo evidência objetiva de que tenha 
ocorrido perda no valor recuperável essa perda é reconhecida no 
resultado do período.
v. Determinação do valor justo
O valor justo dos títulos é apurado da seguinte forma: (I) Ações de 
companhias abertas - com base na cotação do último dia útil em que 
foram negociadas no pregão da BM&FBovespa; (II) Títulos públicos - com 
base nos preços unitários do mercado secundário divulgados pela 
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 
Capitais ( ANBIMA); (III) CDB - pós-fixados e Nota Comercial (NC) - valor 
presente calculado com base na taxa de desconto do prêmio de risco 
atribuído pelos administradores dos fundos exclusivos; (IV) Debêntures - 
cotações divulgadas pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades 
do Mercado Financeiro e de Capitais) e (V) Derivativos - cotações 
divulgadas pela BM&F.
vi. Redução ao valor recuperável de ativos financeiros e não finan-
ceiros (“impairment”)
Ativos financeiros
Na data do balanço é avaliado se há evidência objetiva de perda de valor 
para um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros. A evidência 
objetiva de que os ativos financeiros (incluindo títulos patrimoniais) 
perderam valor pode incluir o não-pagamento ou atraso no pagamento 
por parte do devedor, indicações de que o devedor ou emissor entrará em 
processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para 
um título. Além disso, para um instrumento patrimonial, um declínio 
significativo ou prolongado em seu valor justo abaixo do seu custo é 
evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável. As perdas 
são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão. 
Quando um evento subseqüente indica reversão da perda de valor, a 
diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado até o 
valor da perda reconhecida.
A perda cumulativa que é reclassificada de outros resultados abrangentes 
para o resultado equivale a diferença entre o custo corrigido, líquido de 
qualquer reembolso, e o valor justo atual, decrescido de qualquer redução 
por perda de valor recuperável previamente reconhecida no resultado.
Uma perda por impairment é revertida se houver mudança nas  estimativas 

utilizadas para se determinar o valor recuperável, e é revertida somente 
na extensão em que o valor de contabilização do ativo não exceda o valor 
de contabilização que teria sido determinado, líquido de depreciação e 
amortização.
Ativos não financeiros
Os ativos não financeiros que não apresentam vida útil definida não são 
amortizados e são testados por impairment anualmente. Ativos sujeitos à 
depreciação (incluindo ativos intangíveis não originados de contratos de 
seguros) são avaliados por impairment quando ocorrem eventos ou cir-
cunstâncias que indiquem que o valor contábil do ativo não seja recupe-
rável. Uma perda por impairment é reconhecida no resultado do período 
quando o valor contábil do ativo exceda o valor recuperável do ativo. O 
valor recuperável é definido no CPC 01 como o maior valor entre o valor 
em uso e o valor justo do ativo (reduzido dos custos de venda dos ativos).
vii. Instrumentos derivativos
A Companhia manteve em dezembro de 2012 operações envolvendo ins-
trumentos financeiros derivativos destinados, exclusivamente, à proteção 
de riscos associados com a variação de taxas de juros dos investimentos. 
O objetivo de atuação no mercado de derivativos visa minimizar a exposi-
ção a riscos de mercado.
Derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo; custos de tran-
sação atribuíveis são reconhecidos no resultado como incorridos. Após o 
reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo, e 
as variações no valor justo são registradas no resultado do período e es-
tão classificados na categoria ativos financeiros mensurados ao valor jus-
to por meio do resultado.
h. Passivos financeiros
Os passivos financeiros são caracterizados como uma obrigação 
contratual de pagamento de determinada importância em moeda ou 
em instrumentos financeiros. Os passivos financeiros contemplam subs-
tancialmente contas a pagar e corretores.
i. Imobilizado
Mensurado pelo custo histórico de aquisição menos a depreciação acu-
mulada e perdas por redução de valor recuperável (impairment) acumula-
das, quando aplicável.
O custo de substituir parte de um item do imobilizado é reconhecido no 
valor do bem quando for provável que os benefícios econômicos futuros, 
incorporados no bem, sejam revertidos e o seu custo for mensurado de 
maneira confiável. Os custos de reparos rotineiros do imobilizado são re-
conhecidos no resultado à medida que são incorridos.
A depreciação é reconhecida no resultado pelo método linear consideran-
do a vida útil-econômica estimada de cada parte de um bem do imobiliza-
do, sendo depreciados conforme segue:
• Móveis e utensílios: 10%;
• Equipamentos: 20%.
Os ganhos e perdas decorrentes da alienação de um ativo imobilizado 
são apurados através da comparação entre os recursos financeiros obti-
dos com a venda e o valor contábil líquido do ativo imobilizado, reconhe-
cidos no resultado do exercício. O valor residual e a vida útil dos ativos são 
revisados, e ajustados, se necessário, a cada data de balanço. O valor 
contábil de um item do ativo imobilizado é baixado imediatamente se o 
valor recuperável do ativo é inferior ao seu valor contábil.
j. Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, 
acrescida de 10% sobre a parcela do lucro tributável anual excedente a 
R$ 240 mil e a contribuição social sobre o lucro líquido é calculada à alí-
quota de 15% sobre o lucro tributável.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os 
impostos de renda correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto 
diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relaciona-
dos a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros 
resultados abrangentes.
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o 
lucro ou prejuízo tributável do exercício, as taxas de impostos decretadas 
ou substantivamente decretadas na data de apresentação das demons-
trações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação 
aos exercícios anteriores.
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias 
entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os 
correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto diferi-
do é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às dife-
renças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que fo-
ram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de 
apresentação das demonstrações financeiras.
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido 
por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis 
não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação 
estarão disponíveis e contra os quais serão utilizados.
Ativos de imposto de renda e contribuição social diferido são revisados a 
cada data de balanço e serão reduzidos na medida em que sua realiza-
ção não seja mais provável.
k. Provisões técnicas
Seguros de pessoas (vida sem cobertura por sobrevivência)
As provisões técnicas são constituídas e calculadas de acordo com as 
determinações e critérios estabelecidos na Resolução CNSP nº 162/2006, 
e demais alterações posteriores.
A Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) representa as parcelas dos 
prêmios que serão apropriados ao resultado no decorrer dos prazos de 
vigência dos seguros. O cálculo é individual por apólice ou endosso dos 
contratos vigentes na data base de constituição, pelo método “pro rata 
die” tomando-se por base as datas de início e fim de vigência do risco 
segurado. O fato gerador da constituição dessa provisão é a emissão da 
apólice ou endosso.
A Provisão de Prêmios Não Ganhos dos Riscos Vigentes Mas Não Emiti-
dos (PPNG-RVNE) representa o ajuste da PPNG dada à existência de 
riscos assumidos pela Seguradora cuja apólice ainda não foi operacional-
mente emitida. É calculada utilizando metodologia prevista em Nota Téc-
nica Atuarial (NTA) que apura a melhor estimativa com base no histórico 
de cada segmento de negócio em relação aos riscos emitidos em atraso.
A Provisão para Insuficiência de Prêmios (PIP) é calculada atuarialmente, 
de acordo com metodologia própria descrita em NTA, e é constituída se 
for constatada insuficiência da PPNG para a cobertura dos sinistros a 
ocorrer, considerando o valor esperado de indenizações e despesas rela-
cionadas, ao longo dos prazos a decorrer referentes aos riscos vigentes.
A Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) é constituída por estimativa de 
pagamentos prováveis, brutos de resseguros e líquidos dos ajustes de 
cosseguro, com base nos avisos de sinistros recebidos até a data do ba-
lanço. Inclui também estimativa para cobrir o pagamento de indenizações, 
custos associados, atualização monetária e juros oriundos de sinistros 
em discussão judicial e ajustes pela estimativa da Provisão de Sinistros 
Ocorridos, Mas Não Suficientemente Avisados (IBNER - Incurred But Not 
Enough Reported).
A Provisão para Sinistros Ocorridos Mas Não Avisados (IBNR) relativa à 
operação de seguros é estimada utilizando de metodologia própria 
descrita em NTA, com base no histórico de cinco anos de sinistros 
avisados até a data do balanço, exceto para o ramo 81 (Acidentes 
Pessoais - Individual) que é estimada pelo percentual definido na Circular 
SUSEP nº 448/2012.
A Provisão Complementar de Prêmios (PCP) foi instituída com o objetivo 
de complementar a PPNG e é calculada conforme metodologia definida 
na Resolução CNSP nº 162/2006, considerando todos os riscos vigentes, 
emitidos ou não. O valor constituído corresponde à diferença, se positiva, 
entre a média da soma dos valores de PPNG apurados diariamente e a 
soma da PPNG e da PPNG-RVNE constituídas no mês.
Previdência complementar e vida com cobertura de sobrevivência
A Provisão de Riscos Não Expirados (PRNE) representa as parcelas das 
contribuições ou dos prêmios dos riscos emitidos até a data-base que 
serão apropriadas ao resultado no decorrer dos prazos de vigência dos 
planos. A PRNE, como a PPNG, é calculada “pro rata die” tomando-se por 
base as datas de início e fim de vigência do risco.
A Provisão de Riscos Não Expirados de Riscos Vigentes Mas Não Emiti-
dos (PRNE-RVNE), semelhante à PPNG-RVNE, tem como objetivo 
 estimar a parcela de riscos não expirados referentes aos riscos  assumidos 

pela Seguradora cujas vigências já se iniciaram, mas que ainda não foram 
emitidas, conforme percentual definido na Circular SUSEP nº 448/2012.
A Provisão Matemática de Benefício a Conceder (PMBaC), abrange os 
compromissos assumidos pela Seguradora com os participantes ou segu-
rados do respectivo plano, enquanto não ocorrido o evento gerador do 
benefício, no caso, a sobrevivência. Basicamente, consiste no saldo do 
participante ou segurado no FIE na data-base de contabilização.
A Provisão Matemática de Benefício Concedido (PMBC), constituída pela 
Seguradora, a partir da ocorrência do evento gerador (sobrevivência ou 
morte), destinada a garantir o pagamento ao beneficiário da renda contra-
tada.
A Provisão de Oscilação Financeira (POF), constituída para suprir as in-
suficiências apuradas no cálculo do resultado financeiro dos planos que 
estão em pagamento de benefícios, causadas por oscilações inespera-
das nas premissas financeiras.
A Provisão de Insuficiência de Contribuições (PIC) é constituída para co-
brir os possíveis desvios relativos à premissa técnica da PMBaC e é cal-
culada atuarialmente para cada combinação de plano e benefício utilizan-
do o valor presente da diferença entre as bases técnicas contratuais e as 
bases técnicas esperadas, conforme metodologia definida em NTA. No 
cálculo também foi considerado técnicas de improvement, a fim de incor-
porar no cálculo  uma estimativa de crescimento da expectativa de vida 
nas tábuas atuariais com o decorrer do tempo. 
A Provisão de Despesas Administrativas (PDA) é constituída para honrar 
as despesas operacionais futuras decorrentes de pagamento de benefí-
cios previstos no plano, em função de eventos ocorridos e a ocorrer, sen-
do calculada conforme metodologia definida em NTA.
A Provisão para Sinistros Ocorridos Mas Não Avisados (IBNR), relativa 
aos planos de riscos da Previdência Complementar (pecúlio, pensão por 
morte e pensão por invalidez), é estimada utilizando os percentuais esta-
belecidos pela Circular SUSEP nº 448/2012.
A Provisão de Benefícios a Regularizar (PBAR) corresponde ao valor total 
dos pecúlios e rendas vencidos, não pagos em decorrência de eventos 
ocorridos, inclusive a atualização do valor cabível.
l. Teste de adequação dos passivos
Conforme requerido pela Circular SUSEP nº 457/2012, a Companhia ela-
borou o Teste de Adequação dos Passivos (TAP) para todos os contratos 
que atendem à definição de um contrato de seguro segundo o CPC 11, e 
que estão vigentes na data de execução do teste.
Para a Seguradora, a carteira foi segmentada em: Seguro de Pessoas, da 
seguinte forma:
i. Auxilio funeral;
ii. Prestamistas;
iii. Acidentes pessoais - Individual;
iv. Acidentes pessoais - Coletivo;
v. Desemprego/perda de renda;
vi. Renda de eventos aleatórios;
vii. Vida em grupo;
viii. Previdência complementar aberta; e
ix. Seguro de vida com cobertura de sobrevivência.
A execução do TAP tem dois componentes importantes nas suas estima-
tivas: (i) o quanto o valor de melhor estimativa dos compromissos assumi-
dos até a data-base; e (ii) quando a distribuição da liquidação destes 
compromissos por período futuro. Com estes dois componentes, pode-
mos calcular o valor presente dos passivos atuariais da Seguradora, 
compará-lo com o total de Provisões Técnicas, líquidas das Despesas de 
Comercialização Diferidas (DAC) e dos Ativos Intangíveis, corresponden-
tes a estes passivos.
i. Sinistralidade - Foram utilizados triângulos de desenvolvimento para 
projetar a evolução dos sinistros futuros, incluindo as despesas 
 relacionadas.
ii. Mortalidade e sobrevivência - Foram utilizadas as tábuas BR-EMS.
iii. Prêmios futuros que não estejam contidos na PPNG constituída 
na data-base do teste - Para as apólices com faturas mensais, a data de 
inicio da vigência da apólice considerada é a data de aniversário da reno-
vação. Assim, os sinistros futuros devidos a esta exposição estão contem-
plados nas projeções supracitadas.
iv. Despesas administrativas e outras receitas e despesas operacio-
nais futuras - Despesas Administrativas, que incluí as despesas não alo-
cáveis aos sinistros, Outras Receitas e Despesas Operacionais.
v. Cobertura por sobrevivência - Os planos de sobrevivência ativos na 
Seguradora são fundamentados na tábua AT-2000 suavizada em 10% ou 
15% e com juros atuarias de 0%. Estes parâmetros são conservadores e, 
portanto, minimizam chances de “déficits” na operação, principalmente no 
pagamento de rendas por períodos longos. Desde o ano de 2007, a Se-
guradora concedeu apenas cinco rendas e todas foram do tipo renda tem-
porária, com o período máximo de três anos. Como os produtos PGBL e 
VGBL (únicos produtos de sobrevivência comercializados pela Segurado-
ra) não garantem aos participantes rentabilidade nos FIE’s durante a fase 
de diferimento, não existe risco da Seguradora não honrar compromissos 
em relação à PMBaC, como resgate e portabilidade. Sendo assim, mes-
mo com a chance reduzida dos valores atuais da PMBaC virarem integral-
mente algum tipo de renda, no cálculo foi considerada a premissa das 
rendas, em sua totalidade, tornarem-se vitalícias.
vi. Premissas econômicas - Conforme disposto no parágrafo único, do 
art. 7º, da Circular SUSEP nº 457/2012, foi utilizada estrutura a termo de 
taxa de juros livre de risco para a curva “pré-fixada”, de dezembro de 
2012, divulgada pela SUSEP, para trazer o fluxo de caixa futuro ao valor 
presente. Nos casos das Coberturas por Sobrevivência, além da 
ETTJ acima mencionada, utilizamos a curva de juros do Cupom de IPCA, 
também divulgada pela SUSEP, para atender a atualização monetária dos 
benefícios definidas nos parâmetros dos planos.
Caso seja identificada qualquer insuficiência, a Companhia deve registrar 
a insuficiência como uma despesa no resultado do período e 
constituir provisões adicionais aos passivos de seguro já registrados na 
data-base do teste.
A Seguradora realizou os testes de adequação dos passivos em 31 de 
dezembro de 2012. O teste realizado demonstrou que as provisões atual-
mente registradas são suficientes para fazer face às obrigações da Segu-
radora para com os segurados.
m. Provisões, ativos e passivos contingentes
A Seguradora reconhece uma provisão somente quando existe uma obri-
gação presente, que possa ser estimada de maneira confiável, como re-
sultado de um evento passado, e é provável que o pagamento de recursos 
seja requerido para liquidação dessa obrigação.
Os valores provisionados são apurados por estimativa dos pagamentos 
que a Seguradora possa ser obrigada a realizar em função do desfecho 
desfavorável de ações judiciais em curso de natureza cível, fiscal e traba-
lhista e cuja probabilidade de perda seja considerada provável.
As obrigações legais objeto de ações judiciais são provisionadas 
independentemente da perspectiva de êxito em relação ao desfecho final 
dos processos.
Passivos contingentes são divulgados se existir uma possível obrigação 
futura resultante de eventos passados ou se existir uma obrigação pre-
sente resultante de um evento passado, mas seu pagamento não for pro-
vável ou seu montante não puder ser estimado de forma confiável.
Ativos contingentes são reconhecidos contabilmente somente quando há 
garantias reais ou decisões judiciais favoráveis definitivas, sobre as quais 
não caibam mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente 
certo. Os ativos contingentes com probabilidade de êxito provável são 
apenas divulgados nas demonstrações financeiras.
n. Benefícios aos empregados
A Companhia possui obrigações de benefícios de curto prazo para em-
pregados e Administradores, tais como seguro saúde, vale transporte, 
vale-refeição e alimentação e treinamento profissional, que são reconhe-
cidas no resultado do período à medida que são incorridos.
o. Novas normas e interpretações ainda não adotadas
Diversas normas, alterações de normas e interpretações são efetivas 
para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2013, e, portanto, não 
foram adotadas na preparação destas demonstrações contábeis. Aquelas 
que podem ser relevantes para a Seguradora  estão mencionadas abaixo. 
A Seguradora não planeja adotar estas normas de forma antecipada.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (EM MILHARES DE REAIS)

(a) IFRS 9 - Instrumentos financeiros
Em outubro de 2010, a revisão da norma IFRS 9, contemplando instruções acerca de classificação e mensura-
ção de ativos e passivos financeiros, foi emitida pelo IASB e a data de implementação obrigatória foi fixada para 
vigorar em 01/01/2013. No entanto, devido a alinhamentos necessários à fase II do IFRS 4 e aos projetos de 
impairment e hedge accounting (incluindo macro hedging), que colocaram em dúvida se esta data era apropria-
da, o comitê do IASB adiou a data de implantação obrigatória para 01/01/2015. O Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis ainda não emitiu pronunciamento contábil ou alteração nos pronunciamentos vigentes, correspon-
dentes a esta norma.
(b) IFRS 10/CPC 36 (R3) - Demonstrações consolidadas
O IFRS 10/CPC 36 (R3) introduz um modelo de controle único para determinar se um investimento deveria ser 
consolidado. A Seguradora não possui nenhum investimento em coligada e/ou controlada e portanto não há 
qualquer impacto para as demonstrações financeiras da Seguradora.
(c) IFRS 11/CPC 19 (R2) - Negócios em conjunto (Joint arragements)
Em maio de 2011 foi emitida esta norma com o princípio de que uma das partes em um acordo conjunto deter-
mina o tipo de arranjo conjunto em que está envolvida, avaliando os seus direitos e obrigações e contas por 
esses direitos e obrigações de acordo com esse tipo de arranjo comum, sendo que um arranjo comum é defini-
do quando duas ou mais partes possuem o controle em conjunto. Esta norma é efetiva para períodos anuais 
iniciados em ou após 1º de janeiro de 2013.
(d) IFRS 12/CPC 45 - Divulgação de participação em outras entidades (Disclosure of interests in 
other entities)
Em maio de 2011 foi emitida esta norma com o objetivo de exigir divulgação que permita aos usuários de de-
monstrações financeiras avaliar a natureza e os riscos associados, seus interesses em outras entidades, os 
efeitos desses interesses em sua posição financeira, desempenho financeiro e fluxos de caixa. Esta norma é 
obrigatória para uma entidade que tem interesse em subsidiárias, acordos conjuntos (operações conjuntas ou 
joint ventures), associados e entidades estruturadas não consolidadas. Esta norma é efetiva para períodos 
anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2013.
(e) IFRS 13/CPC 46 - Mensuração do valor justo (Fair value measurement)
Em maio de 2011 foi emitida esta norma com o objetivo de definir “valor justo” em um IFRS específico onde 
divulgações sobre o valor justo são requeridas, de forma especializada. Esta norma é efetiva para períodos 
anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2013.
(f) IAS 19/CPC 33 (R1) - Benefícios a empregados (Employee benefits)
Em 2011, foi finalizada a revisão da norma que foi focada basicamente em benefício pós-emprego. Esta norma 
é efetiva para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2013.
A Seguradora analisou as novas normas e revisões e julga que não haverá impactos em suas demonstrações 
financeiras na adoção das normas acima mencionadas.
3. Aplicações financeiras
A carteira de aplicações demonstrada abaixo considera os títulos e valores mobiliários que compõem a carteira 
dos fundos de investimentos exclusivos.
a) Resumo da classificação das aplicações financeiras
Títulos 31/12/2012 % 31/12/2011 %
Valor justo por meio do resultado 449.464 100 393.204 100
Títulos de renda fixa - letras financeiras do tesouro 69.222 15,40 188.246 48
Títulos de renda fixa - notas do tesouro nacional 96.556 21,48 13.334 3
Títulos de renda fixa - letras do tesouro nacional 35.396 7,88 12.341 3
Títulos de renda fixa - certificados de depósitos bancários 9.406 2,09 24.333 6
Títulos de renda fixa - debêntures 32.782 7,29 13.901 4
Títulos de renda variável - ações 19.019 4,23 19.810 5
Títulos de renda fixa - debêntures compromissadas 5.290 1,18 15.239 4
Títulos de renda fixa - letras do tesouro nacional compromissadas 114.283 25,43 103.847 26
Notas comerciais – – 2.527 1
Títulos de renda fixa - fundos de investimento 868 0,19 – –
Letras financeiras 42.590 9,48 – –
Títulos de renda fixa - notas do tesouro nacional compromissadas 24.405 5,43 – –
Tesouraria/contas a pagar (353) (0,08) (374) –
b) Composição das aplicações financeiras por prazo e por título

de 1 a 30
dias ou sem
vencimento

de 31 a
180 dias

de 181 a
360 dias

Acima de
360 dias

Valor
justo/

contábil
Títulos a valor justo por meio do resultado
Letras financeiras do tesouro – – – 69.222 69.222
Notas do tesouro nacional – 732 – 95.824 96.556
Letras do tesouro nacional – – – 35.396 35.396
Certificados de depósitos bancários 5.142 4.264 – – 9.406
Debêntures – 2.387 1.565 28.830 32.782
Ações 19.019 – – – 19.019
Títulos de renda fixa - fundos de investimento 868 – – – 868
Debêntures compromissadas 5.290 – – – 5.290
Letras do tesouro nacional compromissadas 114.283 – – – 114.283
Letras financeiras – – – 42.590 42.590
Notas do tesouro nacional - compromissadas 24.405 – – – 24.405
Outros (353) – – – (353)
Total em 31 de dezembro de 2012 168.654 7.383 1.565 271.862 449.464

de 1 a 30
dias ou sem
vencimento

de 31 a
180 dias

de 181 a
360 dias

Acima de
360 dias

Valor
justo/

contábil
Títulos a valor justo por meio do resultado
Letras financeiras do tesouro – – – 188.246 188.246
Notas do tesouro nacional – – – 13.334 13.334
Letras do tesouro nacional – – 2.667 9.674 12.341
Certificados de depósitos bancários 4.851 15.380 4.102 – 24.333
Debêntures 4.169 – – 9.732 13.901
Ações 19.810 – – – 19.810
Debêntures compromissadas 7.055 2.031 6.153 – 15.239
Letras do tesouro nacional compromissadas 103.847 – – – 103.847
Notas comerciais – – 2.527 – 2.527
Tesouraria/contas a pagar (374) – – – (374)
Total em 31 de dezembro de 2011 139.358 17.411 15.449 220.986 393.204
c) Custo atualizado dos ativos financeiros designados a valor justo por meio do resultado

31/12/2012 31/12/2011
Valor do

custo
atualizado

Ajuste
a valor

justo

Valor
justo/

Contábil

Valor do 
custo

atualizado

Ajuste
a valor

justo

Valor
justo/

Contábil
Ativos financeiros designados a
 valor justo por meio do resultado
Títulos de renda fixa - fundos de investimento 868 – 868 – – –
Títulos de renda fixa - certificados de
 depósitos bancários 9.406 – 9.406 24.329 4 24.333
Títulos de renda variável - ações 19.019 – 19.019 19.810 – 19.810
Títulos de renda fixa - notas do tesouro nacional 94.042 2.514 96.556 12.712 622 13.334
Títulos de renda fixa - letras financeiras do tesouro 69.219 3 69.222 188.216 30 188.246
Títulos de renda fixa - letras do tesouro nacional 33.446 1.950 35.396 12.240 101 12.341
Títulos de renda fixa - debêntures 32.715 67 32.782 13.862 39 13.901
Títulos de renda fixa - debêntures
 compromissadas 5.290 – 5.290 15.239 – 15.239
Títulos de renda fixa - letras do tesouro
 nacional compromissadas 114.283 – 114.283 103.847 – 103.847
Notas comerciais – – – 2.527 – 2.527
Letras financeiras 42.541 49 42.590 – – –
Títulos de renda fixa - notas do tesouro
 nacional - compromissadas 24.405 – 24.405 – – –
Tesouraria/contas a pagar (353) – (353) (374) – (374)
Total 444.881 4.583 449.464 392.408 796 393.204
A tabela abaixo apresenta a análise do método de valorização de ativos financeiros trazidos ao valor justo. 
Os valores de referência foram identificados como se segue:
• Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos.
• Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, 
diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços).
• Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado 
(inputs não observáveis).

d) Hierarquia do valor justo
31 de dezembro de 2012 31 de dezembro de 2011
Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total

Valor justo por meio do resultado
Certificados de depósitos bancários – 9.406 9.406 – 24.333 24.333
Letras financeiras do tesouro 69.222 – 69.222 188.246 – 188.246
Letras do tesouro nacional 35.396 – 35.396 12.341 – 12.341
Notas do tesouro nacional 96.556 – 96.556 13.334 – 13.334
Notas do tesouro nacional - compromissadas 24.405 – 24.405 – – –
Ações 19.019 – 19.019 19.810 – 19.810
Debêntures 27.107 5.675 32.782 13.901 – 13.901
Quotas de fundos de investimentos – 868 868 – – –
Títulos de renda fixa - debêntures compromissadas 4.428 862 5.290 8.183 7.056 15.239
Títulos de renda fixa - letras do tesouro
 nacional compromissadas 114.283 – 114.283 103.847 – 103.847
Notas comerciais – – – – 2.527 2.527
Letras financeiras – 42.590 42.590 – – –
Outros – (353) (353) – (374) (374)
Total 390.416 59.048 449.464 359.662 33.542 393.204
e) Instrumentos financeiros derivativos
31/12/2012
Operação Quantidade

Data de
vencimento

Posição
da operação

Valor de
referência

Resultado
do período

DI Futuro 132 02/01/2015 Vendida 11.364 (796)
DI Futuro 305 04/01/2016 Vendida 24.070 (1.617)
Total 437 35.434 (2.413)
31/12/2011
Operação Quantidade

Data de
vencimento

Posição
da operação

Valor de
referência

Resultado
do período

DI Futuro 132 02/01/2015 Vendida 9.674 (36)
DI Futuro 28 02/07/2012 Vendida 2.667 (306)
Total 160 12.341 (342)
f) Desempenho e taxas contratadas
A Administração mensura a rentabilidade de seus investimentos utilizando como parâmetro a variação das 
taxas de rentabilidade dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI) para os ativos de renda fixa e a 
variação do Ibovespa para ativos em renda variável. Em 2012, o desempenho global dos ativos financeiros, 
no acumulado do período foi:
Ativo Rentabilidade do período Benchmark s/ Benchmark
Títulos de renda variável 13,13% 7,40% 105,34%
Fundos previdenciários de renda variável 6,73% 7,40% 99,38%
Títulos de renda fixa 8,27% 8,41% 99,87%
Fundos previdenciários de renda fixa 7,78% 8,41% 99,42%
g) Rating das aplicações financeiras
Carteira de ativos por nível de risco

Agência de classificação

Ativos
Valor em

R$ mil Outros Moody’s
Fitch

Ratings S&P
Austin
Rating

 Ações - AMBV4 AMBEV PN *EDJ 402 -o- Aaa.br AAA(bra) brAAA/Estável/-- -o-
 Ações - BBDC4 BRADESCO PN 
  EB N1 2.026 -o- Aaa.br AAA(bra)

brAAA/
Estável/brA(1) -o-

 Ações - BRFS3 BRF FOODS ON NM 856 -o- -o- AA(bra) brAAA/Estável/-- -o-
 Ações - BRKM5 BRASKEM PNA N1 230 -o- -o- AA+(bra) brAAA/Estável/-- -o-
 Ações - BRML3 BR MALLS PAR ON 481 -o- Aa2.br AA(bra) -o- -o-
 Ações - BVMF3 BMF BOVESPA 
  ON NM 1.096 -o- Aaa.br -o- -o- -o-
 Ações - CCRO3 CCR
  RODOVIAS ON NM 613 -o- Aa2.br AA-(bra) brAAA/Estável/-- -o-
 Ações - CESP6 CESP PNB* N1 136 -o- -o- -o- brAA-/Estável/-- -o-
 Ações - CIEL3 CIELO ON NM 308 -o- -o- AAA(bra) -o- -o-
 Ações - CMIG4 CEMIG PN * N1 419 -o- Aa2.br AA(bra) -o- -o-
 Ações - CYRE3 CYRELA 
  REALT ON NM 623 -o- Aa2.br AA-(bra) brAA-/Estável/-- -o-
 Ações - GOAU4 GERDAU MET PN N1 1.005 -o- -o- AA+(bra) brAAA/Estável/-- -o-
 Ações - HYPE3 HYPERMARCAS
  ON NM 302 -o- -o- A+(bra) brA-/Estável/-- -o-
 Ações - ITUB4 ITAU UNIBANCO 
  PN N1 1.743 -o- Aaa.br AAA(bra)

brAAA/
Estável/brA(1) -o-

 Ações - LAME4 LOJAS AMERIC PN * 1.026 -o- -o- A+(bra) -o- -o-
 Ações - OGXP3 OGX
  PETROLEO ON 418 -o- -o- BBB-(bra) -o- -o-
 Ações - OIBR4 OIBR - OI PN 93 -o- Aa1.br AAA(bra) brAAA/Estável/-- -o-
 Ações - PCAR4
  P.ACUCAR-CBD PN * N1 427 -o- -o- AAsf(bra) -o- -o-
 Ações - PDGR3 PDG REALT ON NM 442 -o- -o- AAA(bra) -o- -o-
 Ações - PETR3 PETROBRAS ON 1.153 -o- -o- AAA(bra) -o- -o-
 Ações - PETR4 PETROBRAS PN 768 -o- -o- AAA(bra) -o- -o-
 Ações - RENT3 LOCALIZA ON NM 326 -o- Aa1.br AA+(bra) brAAA/Estável/-- -o-
 Ações - TOTS3 TOTVS ON ED NM 287 -o- -o- -o- -o- -o-
 Ações - UGPA3 ULTRAPAR ON N1 329 -o- -o- -o- brAAA/Estável/-- -o-
 Ações - VALE5 VALE
  R DOCE PNA N1 3.368 -o- Aaa.br AAA(bra) brAAA/Estável/-- -o-
 Ações - VIVT4 VIVT - TELEF
  BRASIL PN 142 -o- -o- -o- brAAA/Estável/-- -o-
 CDB - DAYCOVAL 5.142 -o- Aa1.br AA-(bra) brAA/

Positiva/brA(1) -o-
 CDB - FIDIS 4.264 -o- -o- A+(bra) -o- -o-
 Debênture - AMPLA EN 3.183 -o- -o- -o- brAA-/Positiva/-- -o-
 Debênture - ANDRADE 3.179 -o- -o- -o- brAA-/Estável/-- -o-
 Debênture - AUTOBAN 325 -o- -o- -o- brAAA/Estável/-- -o-
 Debênture - AUTOBAN 147 -o- -o- -o- brAAA/Estável/-- -o-
 Debênture - BNDESPAR 5.675 -o- Aaa.br AAA(bra) brAAA/Estável/-- -o-
 Debênture - BRADESPA 1.565 -o- Aaa.br AAA(bra) brAAA/

Estável/brA(1) -o-
 Debênture - CAMARG C 3.055 -o- -o- A+(bra) -o- -o-
 Debênture - CCPR 2.361 -o- -o- AA-(bra) brAA-/Estável/-- -o-
 Debênture - DASA 1.335 -o- -o- AA(bra) brAA-/Estável/-- -o-
 Debênture - ECORODOV 3.057 -o- -o- -o- brAAA/Estável/-- -o-
 Debênture - ELETROPA 2.900 -o- Aa1.br AA(bra) brAA+/

Watch Neg/-- -o-
 Debênture - IGUATEMI 344 -o- -o- AA+(bra) brAA/Positiva/-- -o-
 Debênture - MRS 3.269 -o- -o- -o- brAA+/Estável/-- -o-
 Debênture - SABESP 2.387 -o- -o- AA-(bra) -o- -o-
 Debênture compromissadas
  - BRADLEAS - BRADESCO
   LEASING 862 -o- -o- -o- -o- brAAA
 Debênture compromissadas
  - BV LEASING 3.426 -o- -o- AA(bra) -o- -o-
 Debênture compromissadas
  - BV LEASING 141 -o- -o- AA(bra) -o- -o-
 Debênture compromissadas
  - DIBENS LEASING 861 -o- Aaa.br -o- -o- -o-
 Fundos de Investimentos
  - DRIVER BR ONE FIDCSN 868 -o- -o- -o- brAAA -o-
 Letras financeiras - BANCO
  MERCEDES BENZ DO BRASIL 3.017 -o- -o- AAA(bra) -o- -o-
 Letras financeiras - BANCO
  BRADESCO 13.308 -o- Aaa.br AAA(bra)

brAAA/
Estável/brA(1) -o-

 Letras financeiras - BANCO ITAU 14.044 -o- Aaa.br AAA(bra) brAAA/
Estável/brA(1) -o-

 Letras financeiras - BANCO SAFRA 12.221 -o- Aaa.br AA+(bra) brAAA/
Estável/brA(1) -o-

 Tesouraria/contas a pagar/receber (353) -o- -o- -o- -o- -o-
 Títulos de renda fixa - letras
  do tesouro nacional 129.728 SOBERANO -o- -o- -o- -o-
 Títulos de renda fixa - letras do te-
  souro nacional - compromissadas 114.283 SOBERANO -o- -o- -o- -o-
 Títulos de renda fixa - letras
  financeiras do tesouro 69.222 SOBERANO -o- -o- -o- -o-
 Títulos de renda fixa - notas do te-
  souro nacional - compromissadas 26.629 SOBERANO -o- -o- -o- -o-
Total dos ativos 449.464

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 28 de fevereiro de 2013 às 02:49:32.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (EM MILHARES DE REAIS)

4. Prêmios a receber
a. Ramos de seguros

31/12/2012 31/12/2011
Prestamista 538 3.077
Vida em grupo 6.794 7.729
Acidentes pessoais 1.528 1.194
Demais 478 304
Subtotal 9.338 12.304
Redução ao valor recuperável (789) (23)
Total 8.549 12.281
b. Faixas de vencimento

31/12/2012 31/12/2011
A vencer
Até 30 dias 5.052 8.394
De 31 a 60 dias 88 58
De 61 a 120 dias 143 91
De 121 a 180 dias 108 79
De 181 a 365 dias 148 111
Total a vencer 5.539 8.733
Vencidos
Até 30 dias 389 200
De 31 a 60 dias 2.351 2.337
De 61 a 120 dias 146 189
De 121 a 180 dias 78 85
De 181 a 365 dias 114 155
Acima de 365 dias 721 605
Total vencidos 3.799 3.571
Total 9.338 12.304
c. Movimentação de prêmios a receber

2012 2011
Saldo em 1º janeiro 12.281 13.535
(+) Prêmios emitidos (–) Prêmios cancelados (*) 51.605 56.586
(+) IOF 201 206
(–) Recebimentos (54.772) (58.033)
Provisão para riscos de crédito - constituição (766) (13)
Saldo em 31 de dezembro 8.549 12.281
(*) Reconciliação com prêmios emitidos líquidos:

31/12/2012 31/12/2011
Prêmios emitidos, líquido de cancelamentos 51.605 56.586
Cosseguro aceito (1.267) 30.415
Cosseguro cedido (10.254) (9.578)
Prêmios emitidos líquidos 40.084 77.423
5. Operações de resseguro
a. Ativos de resseguro - Provisões técnicas

31/12/2012 31/12/2011
Sinistros a liquidar 773 304
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados 730 22
Provisão de prêmios não ganhos - resseguro cedido 4 37
Provisão de riscos vigentes mas não emitidos - resseguro cedido 33 24
Provisão complementar de prêmio - resseguro cedido 60 56
Total 1.600 443
Circulante 1.167 150
Não circulante 433 293
b. Passivos de resseguro

31/12/2012 31/12/2011
Prêmios de resseguro cedidos a liquidar 337 539
c. Composição por categoria de ressegurador

31/12/2012 31/12/2011

Ativos e passivos
Prêmio a

liquidar
Sinistros a
recuperar

Prêmio a
liquidar

Sinistros a
recuperar

Resseguradora local 337 773 539 304
337 773 539 304

31/12/2012 31/12/2011

Receitas e despesas
Prêmio
cedido

Recuperação
de sinistros

Prêmio
cedido

Recuperação
de sinistros

Resseguradora local 1.114 6.868 999 2.671
1.114 6.868 999 2.671

d. Demonstração percentual ressegurado
31/12/2012 31/12/2011

Ramo
Resseguro

cedido %
Recuper.
sinistros %

Resseguro
cedido %

Recuper.
sinistros %

Acidentes pessoais 218 19,59 – – 90 9,03 – –
Auxílio funeral – – 50 0,72 – – 3 0,11
Prestamista 26 2,35 – – (44) (4,38) – –
Vida em grupo 870 78,06 6.818 99,28 953 95,35 2.668 99,89
Total 1.114 100 6.868 100 999 100 2.671 100
e. Resultado com operações de resseguro

31/12/2012 31/12/2011
Prêmios resseguros cedidos (1.114) (999)
Variação das provisões técnicas - resseguro cedido (24) (251)
Recuperação de indenização de resseguro 6.868 2.671
Variação da provisão IBNR resseguro 708 (1.768)
Total 6.438 (347)
6. Ativos e passivos de tributos diferidos
a. Créditos tributários e previdenciários

31/12/2012 31/12/2011
Circulante Não circulante Total Circulante Não circulante Total

Diferenças temporárias – 4.442 4.442 – 3.411 3.411
Impostos a compensar 12 – 12 24 – 24
Total 12 4.442 4.454 24 3.411 3.435
Os créditos tributários de diferenças temporárias referem-se principalmente a ações judiciais que dependem de 
decisão definitiva destes processos. De qualquer forma os orçamentos de resultados futuros e os históricos de 
resultados já realizados comportam a realização dos créditos tributários constituídos sobre as diferenças 
temporárias.
Os créditos tributários foram contabilizados levando em consideração o histórico de rentabilidade e a previsão 
de realização dos créditos registrados no ativo não circulante está fundamentada por estudo técnico, 
assim demonstrado:

2013 2014 2015 2016 2017
Previsão de realização - % 5% 2% 2% 45% 46%
b. Tributos diferidos
Saldo e movimentação de tributos diferidos e diferenças temporárias de imposto de renda e de contribuição social.

Saldo em
31/12/2011 Adições Baixas

Saldo em
31/12/2012

Provisão para riscos de crédito 9 311 – 320
Provisão para contingências fiscais 3.039 818 – 3.857
Provisão para contingências cíveis 109 – 47 62
Outras 254 2 53 203
Total dos créditos tributários sobre diferenças temporárias 3.411 1.131 100 4.442

7. Imobilizado

a. Composição dos ativos tangíveis

O valor desta rubrica é composto por:
31/12/2012 31/12/2011

Descrição
Taxa anual de

depreciação
Custo

histórico
Depreciação

acumulada
Saldo

residual
Saldo

residual
Ativos tangíveis
Móveis, máquinas e utensílios 10% 5 (1) 4 1
Equipamentos 20% 419 (182) 237 194
Total de ativos tangíveis 424 (183) 241 195

b. Movimentação dos ativos tangíveis

Descrição
Saldo em

31/12/2011 Adições Baixa
Saldo em

31/12/2012
Ativos tangíveis - custo histórico
Móveis, máquinas e utensílios 2 3 – 5
Equipamentos 315 116 12 419
Total de ativos tangíveis - custo histórico 317 119 12 424
Ativos tangíveis - depreciação acumulada
Móveis, máquinas e utensílios 1 – – 1
Equipamentos 121 71 10 182
Total de ativos tangíveis - depreciação acumulada 122 71 10 183
Total de ativos tangíveis - saldo residual 195 48 2 241

8. Contas a pagar
a. Impostos e contribuições

31/12/2012 31/12/2011
Imposto de renda 7 69
Contribuição social 45 95
COFINS 10 10
PIS 2 2
ISS sobre a gestão de carteira de fundos 5 5
Total 69 181
b. Outras contas a pagar

31/12/2012 31/12/2011
Contas a pagar administrativas 991 463
Outras contas a pagar 330 76
Total 1.321 539
9. Depósitos de terceiros

31/12/2012 31/12/2011
Até 30 dias 1.273 1.643
De 31 a 180 dias 309 135
De 181 a 365 dias 126 169
Acima 365 dias 235 44
Total 1.943 1.991
10. Provisões técnicas e custo de aquisição diferidos de pessoas, vida com cobertura de sobrevivência 
(VGBL) e planos garantidores de benefícios livres (PGBL)
a. Provisões técnicas de seguros de pessoas

31/12/2012 31/12/2011
Provisão de prêmios não ganhos 28.606 38.889
Provisão de sinistros a liquidar 10.720 9.240
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados 6.026 6.050
Outras provisões 1.994 4.130
Total das provisões 47.346 58.309
b. Provisões técnicas - Seguros de pessoas

31/12/2012 31/12/2011

Ramo
Provisões

técnicas

Despesas de
comercialização 

diferidas
Provisões

técnicas

Despesas de
comercialização

 diferidas
Prestamista 27.104 13.940 39.222 23.358
Acidentes pessoais 2.324 214 2.863 191
Vida em grupo 17.060 885 15.789 471
Demais 858 150 435 44
Total 47.346 15.189 58.309 24.064
c. Movimentação das provisões técnicas de seguros
Saldo em 1º janeiro de 2012 58.309
Constituição 604.834
Reversão (617.277)
Sinistros ocorridos 21.486
Sinistros pagos (19.238)
Ajuste de estimativa de sinistros (938)
Atualização monetária e juros 170
Saldo em 31 de dezembro de 2012 47.346
d. Movimentação das provisões técnicas - (PGBL)

31/12/2012 31/12/2011
Saldo no início do exercício 199.606 190.070
Portabilidades aceitas/cedidas 7.736 (13.509)
Contribuições líquidas 10.966 10.946
Rendimento das cotas dos fundos exclusivos 16.869 15.430
Resgates (4.869) (3.485)
Outras movimentações 931 154
Saldo no final do período 231.239 199.606
e. Movimentação das provisões técnicas - (VGBL)

31/12/2012 31/12/2011
Saldo no início do exercício 129.382 104.827
Portabilidades aceitas/cedidas (2.103) (17.060)
Contribuições líquidas 27.303 50.942
Rendimento das cotas dos fundos exclusivos 11.466 12.231
Resgates (11.127) (21.567)
Outras movimentações 7 9
Saldo no final do período 154.928 129.382
f. Movimentação dos custos de aquisição diferidos
Saldo em 1º janeiro de 2012 24.064
Constituição 299.381
Diferimento (308.256)
Saldo em 31 de dezembro de 2012 15.189
g. Desenvolvimento de sinistros
O quadro de desenvolvimento de sinistros tem como objetivo ilustrar o risco de seguro inerente, comparando os 
sinistros pagos com as suas respectivas provisões, partindo do ano em que o sinistro foi avisado. A parte 
superior do quadro demonstra a variação da provisão no decorrer dos anos. A provisão varia à medida que as 
informações mais precisas a respeito da frequência e severidade dos sinistros são obtidas. A parte inferior do 
quadro demonstra a reconciliação dos montantes com os saldos contábeis.
Sinistros brutos de resseguro

Ano de aviso
GAP Até 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
0 13.393 4.671 7.607 7.558 16.230 17.804 23.692 90.955
1 12.984 4.325 7.601 7.469 15.271 17.358 – 65.008
2 13.364 4.451 7.527 7.544 15.705 – – 48.591
3 13.621 4.502 7.559 7.449 – – – 33.131
4 13.606 4.520 7.581 – – – – 25.707
5 13.673 4.555 – – – – – 18.228
6 ou + 14.075 – – – – – – 14.075
Total de sinistros avisados 14.075 4.555 7.581 7.449 15.705 17.358 23.692 90.415
Pagamentos dos sinistros encerrados 13.531 4.450 7.240 6.169 13.199 15.098 15.867 75.554
Pagamentos dos sinistros pendentes 327 18 152 761 689 1.144 1.962 5.053
Pagamento total 13.858 4.468 7.392 6.930 13.888 16.242 17.829 80.607
Cessões de cosseguro – – – 86 181 200 273 740
Atualização monetária 279 87 151 194 330 79 40 1.160
Subtotal pendente 496 174 340 627 1.966 995 5.630 10.228
IBNER – – – – – – 492 492
Pendente 496 174 340 627 1.966 995 6.122 10.720
Desenvolvimento líquido de resseguro

Ano de aviso
GAP Até 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
0 13.393 4.671 7.607 7.558 16.230 17.804 23.941 91.204
1 12.984 4.325 7.601 7.469 15.271 17.358 – 65.008
2 13.364 4.451 7.527 7.544 15.705 – – 48.591
3 13.621 4.502 7.559 7.449 – – – 33.131
4 13.606 4.520 7.581 – – – – 25.707
5 13.673 4.555 – – – – – 18.228
6 ou + 14.075 – – – – – – 14.075
Total de sinistros avisados 14.075 4.555 7.581 7.449 15.705 17.358 23.941 90.664
Pagamentos dos sinistros encerrados 13.531 4.450 7.240 6.169 13.199 15.098 15.867 75.554
Pagamentos dos sinistros pendentes 327 18 152 761 689 1.144 1.962 5.053
Pagamentos total 13.858 4.468 7.392 6.930 13.888 16.242 17.829 80.607
Cessões de cosseguro – – – 86 181 200 273 740
Cessões de resseguro – – – 90 189 209 285 773
Atualização monetária 279 87 151 138 224 79 40 998
Subtotal pendente 496 174 340 481 1.671 786 5.594 9.542
IBNER – – – – – – 405 405
Pendente 496 174 340 481 1.671 786 5.999 9.947
h. Provisões de sinistros a liquidar judiciais
A classificação das ações é feita com base no conhecimento que se tem dos fatos, bem como com base no 
entendimento jurisprudencial a respeito da matéria, à época do recebimento da ação. Posteriormente, de acor-
do com o trâmite processual e as decisões proferidas no bojo do processo, essa classificação pode ser reava-
liada. Nas demandas cíveis, por seu turno, o valor dado à causa, sobretudo nas ações indenizatórias, cinge-se 
a valores de alçada ou do pedido. Sua aferição efetiva posteriormente, quando de eventual perícia ou prolação 
da sentença, quando o magistrado arbitra o correspondente valor de indenização devido. Eventualmente, se 
existentes, pode-se utilizar como balizamento valores jurisprudencialmente consagrados para a situação.

31/12/2012 31/12/2011
Totais por classificação Quantidade Provisão Quantidade Provisão
Remota 61 505 53 311
Possível 53 1.517 51 1.357
Provável 27 733 28 626
Total 141 2.755 132 2.294
O quadro abaixo demonstra os sinistros que em 31 de dezembro de 2011 estavam classificados nas probabili-
dades de perda remota e possível e incorreram em desembolso de recursos no exercício de 2012.
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Sinistros pagos
Classificação Quantidade Provisão em 31/12/2011 Desembolso no período
Possível 5 59 79
O quadro abaixo demonstra os sinistros que em 31 de dezembro de 2011 estavam classificados nas probabili-
dade de perda remota e possível e que se tornaram prováveis no exercício de 2012.
Sinistros pendentes

Provisão em Provisão em
Classificação Quantidade 31/12/2012 31/12/2011
Remota 1 4 2
Possível 3 305 133
i. Movimentação

31/12/2012
Seguros Resseguros

Saldo no início do período 2.294 293
Total pago no período (502) –
Total provisionado até o fechamento do exercício anterior
 para as ações pagas no período 357 –
Quantidade de ações pagas no período 23 –
Novas constituições no período 818 229
Quantidade de ações referentes a novas constituições no período 19 2
Novas constituições referentes a citações do exercício de 2012 851 359
Novas constituições referentes a citações do exercício de 2011 (22) –
Novas constituições referentes a citações do exercício de 2010 (102) (130)
Novas constituições referentes a citações do exercício de 2009 e anteriores 91 –
Baixa da provisão por êxito (25) –
Alteração da provisão por atualização monetária e juros 170 46
Saldo final do período 2.755 568
11. Garantia das provisões técnicas
Os bens e direitos oferecidos em cobertura das provisões técnicas são os seguintes:

31/12/2012 31/12/2011
Provisões técnicas 433.513 387.297
(–) Parcela correspondente a resseguros contratados 1.600 443
(=) Total a ser coberto 431.913 386.854
Bens oferecidos em cobertura:
Quotas de fundos vinculados a PGBL e VGBL 384.277 327.267
Quotas de fundos de investimentos exclusivos e letras financeiras do tesouro 63.909 64.803

448.186 392.070
12. Provisões judiciais
Movimentação de provisões
A Seguradora é parte em processos judiciais, de natureza, cível e fiscal, decorrentes do curso normal de suas 
atividades. As provisões foram constituídas levando em conta à opinião dos assessores jurídicos, a natureza 
das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de nossos Tribunais, 
sempre que a perda for avaliada como provável para os processos de natureza cível, e para os processos de 
natureza fiscal considera-se as perdas classificadas como prováveis e possíveis.
A Administração entende que as provisões constituídas são suficientes para fazer face às eventuais perdas 
decorrentes dos respectivos processos. O passivo relacionado à obrigação legal em discussão judicial é manti-
do até o ganho definitivo da ação, representado por decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem 
mais recursos, ou a sua prescrição.

Adições

Natureza
Saldo em

31/12/2011 Principal Atualizações Baixas
Saldo em

31/12/2012
Depósito judicial

em 31/12/2012
1 - Fiscal 7.623 1.900 145 – 9.668 7.108
2 - Cível 272 69 (41) 144 156 233
Total 7.895 1.969 104 144 9.824 7.341
1. Fiscal
As obrigações legais e as discussões de natureza fiscal referem-se, principalmente, a obrigações tributárias 
cuja legalidade ou constitucionalidade é objeto de contestação nas esferas administrativa e judicial, com des-
taque para: (i) CPMF - A Seguradora vem contestando, judicialmente, a legalidade da CPMF incidente sobre 
a transferência de carteira de planos previdenciários, conforme determinações contidas na Lei Complementar 
nº 109 de 10 de maio de 2001. A Administração, com base na opinião de seus consultores jurídicos, consi-
dera a probabilidade de perda possível, e que a provisão no montante de R$ 471 (R$ 450 em 31 de dezem-
bro de 2011), é suficiente para cobrir eventuais perdas decorrentes do julgamento final do processo judicial; 
(ii)  COFINS e PIS - Está sendo discutido o alargamento da base de cálculo da COFINS e PIS determinado 
pela Lei nº 9.718/1998. O recolhimento dessas contribuições vem sendo efetuado sobre a receita com taxa de 
gestão. Os valores das contribuições devidas sobre a receita de prêmios de seguros, receita de carregamento 
e outras receitas operacionais e não operacionais encontram-se depositados judicialmente e provisionados no 
montante de R$ 7.156 (R$ 5.528 em 31 de dezembro de 2011). No que se refere às contribuições devidas sobre 
a receita financeira a Seguradora constitui provisão no montante de R$ 1.528 (R$ 1.178 em 31 de dezembro 
de 2011). Os assessores jurídicos classificam a probabilidade de perda do processo como possível; (iii) INSS 
- A Seguradora vem contestando judicialmente a aplicação do FAP (Fator Acidentário de Prevenção) sobre as 
contribuições do SAT/RAT, conforme determina o Decreto nº 6.957/2009. O valor provisionado no montante de 
R$ 68 (R$ 42 em 31 de dezembro de 2011) e os assessores jurídicos classificam a probabilidade de perda 
desse processo como possível; (iv) Tributos discutidos judicialmente não adicionados na base de Cálculo 
da CSLL bem como a não adição dos juros selic sobre os tributos discutidos judicialmente na base de 
calculo do IRPJ e da CSLL - A Seguradora vem contestando, judicialmente a adição destes tributos discutidos 
judicialmente, bem como a sua atualização monetária nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL para o período 
de 2006 a 2008. O valor provisionado em 31 de dezembro de 2012 foi no montante de R$ 445 (R$ 425 em 31 de 
dezembro de 2011). Os assessores jurídicos classificam a probabilidade de perda do processo como possível.
2. Cíveis
A Seguradora responde a processos de natureza cível, impetrados por segurados, relacionados, na sua 
maioria, a sinistros que foram negados pela Seguradora e que estão em diversas fases de tramitação.

31/12/2012 31/12/2011

Probabilidade de perda
Quantidade

de processos
Valor

pleiteado
Valor

provisionado
Quantidade

de processos
Valor

pleiteado
Valor

provisionado
Provável 10 99 156 9 198 272
Possível 17 390 – 20 366 –
Remota 51 907 – 35 609 –
Total 78 1.396 156 64 1.173 272
Movimentação das provisões judiciais cíveis

31/12/2012
Movimentações cíveis
Saldo no início do período 272
Total pago no período (53)
Total provisionado até o fechamento do exercício anterior para as ações pagas no período 25
Quantidade de ações pagas no período 3
Novas constituições no período 90
Quantidade de ações referentes a novas constituições no período 8
Novas constituições referentes a citações do exercício de 2012 46
Novas constituições referentes a citações do exercício de 2011 2
Novas constituições referentes a citações do exercício de 2009 e anteriores 42
Baixa da provisão por alteração de estimativas ou probabilidades (163)
Alteração da provisão por atualização monetária e juros 10
Saldo no final do período 156
13. Patrimônio líquido
a. Composição do capital social
O capital social, totalmente subscrito e integralizado, está representado por 14.201.297 (13.761.505 em 
dezembro de 2011) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
b. Reservas
Reserva legal
É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei 
nº 6.404/1976, até o limite de 20% do capital social.
Reservas especiais de lucros
O saldo das reservas especiais de lucros, oriundos de lucros após as destinações legais, e sua destinação será 
utilizada para absorver os prejuízos acumulados e o saldo remanescente será destinado para futuros 
investimentos.
Reserva estatutária
A reserva estatutária é constituída ao final de cada exercício social, pelo valor do lucro líquido do exercício, 
após deduções legais e distribuições propostas, conforme determinado no Estatuto Social.
Lucros acumulados
Qualquer lucro que restar após a distribuição de dividendos nos registros legais do Grupo e as apropriações às 
reservas legais será transferido à reserva para investimentos futuros. Essa reserva poderá ser distribuída na 
forma de dividendos, se houver a aprovação dos Acionistas.
Dividendos
Aos Acionistas são assegurados dividendos mínimos de 25% sobre o lucro líquido de cada exercício, ajustado 
de acordo com a Lei das Sociedades por Ações.
Ato societário
A proposta de destinação do lucro líquido ajustado do exercício, aprovada pela Diretoria e que será apreciada 
pelos Acionistas em A.G.O., inclui a distribuição de dividendos, conforme abaixo:

2012
Lucro líquido do exercício 3.675
Reserva legal - 5% (184)
Lucro líquido ajustado 3.491
Dividendos a distribuir - 25% 873

14. Detalhamento das contas de demonstração de resultado:
a. Principais ramos de atuação bruto de resseguro

%

Prêmios ganhos
Índice de

sinistralidade
Índice de

comissionamento
Ramo 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Vida em grupo 30.693 33.169 67,82 40,30 29,13 37,05
Acidentes pessoais 2.451 9.156 (2,53) 9,59 20,87 18,04
Prestamista 13.326 11.584 26,85 18,55 47,88 75,36
Demais 6.037 1.090 18,77 17,98 26,97 24,50

52.507 54.999 47,04 30,17 32,84 41,71
As contribuições aos planos de previdência do tipo Plano Gerador de Benefícios Livres “PGBL” totalizam 

R$ 10.966 (R$ 10.946 em dezembro de 2011) e as contribuições de riscos totalizam no período R$ 7 (R$ 10 em 

dezembro de 2011).

As contribuições aos planos denominados Vida Gerador de Benefícios Livres “VGBL”, totalizam R$ 27.303 

(R$ 50.942 em dezembro de 2011).

b. Prêmios emitidos
31/12/2012 31/12/2011

Prêmios diretos 54.903 55.999
Prêmios de cosseguros aceitos (1.268) 30.415
Prêmios de cosseguro cedidos (10.253) (9.578)
Prêmios - Riscos vigentes não emitidos (3.298) 587

40.084 77.423
c. Sinistros ocorridos

31/12/2012 31/12/2011
Sinistros diretos 24.418 18.065
Serviços de assistência 307 358
Variação da provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (24) (1.831)

24.701 16.592
d. Custo de aquisição diferido (DAC)

31/12/2012 31/12/2011
Comissões 10.238 35.514
Variação das despesas de comercialização diferidas 7.005 (12.574)

17.243 22.940
e. Outras receitas e despesas operacionais

31/12/2012 31/12/2011
Despesas com administração de apólice e/ou contratos 1.036 1.163
Despesas com prestação de serviços diversos 322 1.240
Despesas com títulos de capitalização 433 627
Despesas com provisão de risco sobre créditos 775 13
Despesas com cobrança 83 79
Outras despesas/(receitas) 94 (214)

2.743 2.908
f. Despesas administrativas
O valor desta rubrica é composto por:

31/12/2012 31/12/2011
Despesas com pessoal próprio 4.742 5.028
Despesas com serviços de terceiros 1.468 1.029
Despesas participadas 4.162 240
Despesas com localização e funcionamento 483 352
Despesas com publicação 102 174
Despesas administrativas de representação 758 902
Outras despesas 1.127 827

12.842 8.552
A remuneração da Diretoria no exercício totalizou R$ 797 (R$ 573 em 2011). A Seguradora não tem por política 

oferecer plano de pensão e/ou quaisquer tipos de benefícios pós-emprego ou remuneração baseada em ações.

g. Despesas com tributos
31/12/2012 31/12/2011

Despesas com COFINS em discussão judicial 1.621 1.802
Despesas com COFINS 118 119
Despesas com PIS em discussão judicial 263 293
Despesas com PIS 19 19
Despesas com taxa de fiscalização 601 452
Outras 123 122

2.745 2.807
h. Resultado financeiro

31/12/2012 31/12/2011
Receitas financeiras:
Rendimentos dos fundos de previdência (PGBL e VGBL) 28.335 27.662
Rendimento com aplicação em renda fixa 5.488 6.171
Valor justo - receita – 250
Dividendos 38 34
Outras 3 34
Despesas financeiras:
Despesas dos fundos de previdência (PGBL e VGBL) (28.335) (27.662)
Valor justo - despesa (69) (429)
Despesas com juros – (36)
Outras (229) (343)
Total 5.231 5.681
15. Impostos sobre a renda correntes e diferidos
Demonstração do cálculo dos encargos de imposto de renda e contribuição social

Imposto de renda Contribuição social
Descrição 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011
Lucro antes dos impostos e após participações 5.945 8.530 5.945 8.530
Adições/(exclusões) permanentes:
 Outras (129) 126 132 103
Adições/(exclusões) temporárias:
 Provisões judiciais 1.929 2.705 1.929 2.705
 Provisões para riscos sobre créditos 775 (477) 775 (477)
 Provisões para pagamento de despesas (65) 146 (224) 334
Base de cálculo dos tributos 8.455 11.030 8.557 11.195
Impostos correntes às alíquotas vigentes 2.090 2.733 1.284 1.679
(–) Incentivos fiscais (72) (90) – –
Impostos a pagar 2.018 2.643 1.284 1.679
Créditos tributários:
 Sobre diferenças temporárias (660) (593) (372) (384)
Total de despesas de imposto de renda
 e contribuição social 1.358 2.050 912 1.295
16. Capital mínimo requerido, patrimônio líquido ajustado (PLA) e margem de solvência
Nos termos das Resoluções CNSP nº 222/2010, 227/2010 e 228/2010 o capital mínimo requerido (CMR) para 

funcionamento das sociedades seguradoras é composto por um capital base e um capital adicional baseado 

nos riscos de crédito e subscrição. Até que o CNSP regule o capital adicional pertinente aos demais riscos 

identificados na regulamentação, a eventual insuficiência de patrimônio líquido ajustado deverá ser aferida em 

relação ao maior dos valores entre a soma dos capitais base e adicional e a margem de solvência calculada na 

forma estabelecida pela Resolução CNSP nº 55/2001 como demonstrado abaixo para a data-base de 

31 de dezembro de 2012:

Patrimônio líquido ajustado 31/12/2012 31/12/2011
Patrimônio líquido 41.337 37.304
 (–) Despesas antecipadas (488) (58)
 (–) Ativo intangível (904) (48)
Patrimônio líquido ajustado (PLA) 39.945 37.198
Margem de solvência (I) 7.794 15.285
Capital-base (ll) 15.000 15.000
Capital adicional (III) 11.996 18.351
 Capital adicional de risco subscrição 11.318 17.710
 Capital adicional de risco de crédito 1.258 1.221
 Correlação entre capital de risco de subscrição e de crédito (580) (580)
Soma do capital base com o capital adicional (IV) 26.996 33.351
Capital mínimo requerido (CMR) - (maior entre (I) e (IV)) 26.996 33.351
Suficiência de capital (PLA-CMR) 12.949 3.847
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17. Transações com partes relacionadas
As operações com partes relacionadas envolvem:
i. As operações com partes relacionadas envolvem contratos de seguros de vida, realizadas com as empresas 
do mesmo grupo acionário: Agropalma S.A., Agropecuária Paraná S.A., Alfa Clube de Seguros, Alfa Arrenda-
mento Mercantil S.A., Alfa Seguradora S.A., Banco Alfa de Investimento S.A., Banco Alfa S.A., C&C Casa 
Construção Ltda., Companhia Transamérica de Hotéis - Nordeste, Companhia Transamérica de Hotéis - SP, 
Companhia Refinadora da Amazônia, Corumbal Corretora de Seguros Ltda., Fazenda Anacruz Ltda., Fazenda 
Fortaleza Ltda., Fazenda Santa Cruz, Fazenda Santa Fé Ltda., Fazenda Vera Cruz, Financeira Alfa S.A., Insti-
tuto Alfa de Cultura, Metro Dados Ltda., Metro Sistemas de Informática Ltda., Metro Tecnologia Informática 
Ltda., Metro Táxi Aéreo Ltda., Rio Verde Representações e Administração Ltda., Transamérica Comercial e 
Serviços Ltda., Transamérica Expo Center e Vera Cruz Empreendimentos Imobiliários Ltda. e o rateio de despe-
sas administrativas com a Alfa Seguradora S.A..
As operações estão demonstradas a seguir:

Empresas Contas a pagar Receitas Despesas

31/12/12 31/12/11 31/12/12 31/12/11 31/12/12 31/12/11

Prestação de serviços e rateio
 de despesas administrativas 474 48 – – 4.724 568

Contratos de seguros 12 116 257 176 8 229

Total 486 164 257 176 4.732 797
ii. O Banco Alfa de Investimentos S.A. realiza a administração dos investimentos da Seguradora, sendo pago 
taxa de administração correspondente a 0,12% a 2,00% ao mês. O valor pago a título de taxa de administração 
no exercício foi de R$ 3.465 (R$ 3.449 em 2011).
iii. A remuneração paga ao pessoal-chave da Administração, registrada na rubrica “Despesas administrativas”, 
totalizou no exercício, R$ 797 (R$ 573 em 2011) que compreende substancialmente a benefícios de curto prazo 
relacionados a salários. A Seguradora não concede qualquer tipo de benefício pós-emprego e não tem como 
política pagar a empregados e administradores remuneração baseada em ações.
iv. Alguns membros considerados como “pessoal-chave da Administração” possuem planos de previdência na 
Alfa Previdência e Vida S.A.. Em 31 de dezembro de 2012, o montante de reserva totaliza R$ 55.552 (R$ 48.808 
em 31 de dezembro de 2011).
v. A Seguradora possui conta corrente junto ao Banco Alfa S.A., cujo saldo em 31 de dezembro de 2012 é de 
R$ 5 (R$ 132 em 31 de dezembro de 2011).
18. Gerenciamento de riscos
a. Introdução
Os principais riscos decorrentes dos negócios da Companhia são os riscos de seguros, de crédito, de liquidez, 
de mercado e operacional. A Companhia faz parte do Grupo Alfa e conseqüentemente utiliza-se da estrutura de 
gerenciamento de risco do Grupo (Apoio), administrando seus riscos de forma corporativa. A administração 
desses riscos contempla uma série de políticas e estratégias consideradas adequadas pela sua Administração. 
Essas políticas e estratégias, além de serem reavaliadas freqüentemente, contemplam, entre outras, 
a  verificação tempestiva da adequação das aplicações financeiras comparadas aos vencimentos dos passivos. 
O Grupo Alfa possui controles internos que se destinam a garantir que as políticas e estratégias estão sendo 
cumpridas, de forma que os resultados obtidos estão de acordo com os objetivos definidos pela Administração 
da  Companhia.
b. Risco de seguro
O risco de seguro advém de uma situação econômica adversa que contraria as expectativas da entidade no 
momento da elaboração de sua política de subscrição no que se refere às incertezas existentes tanto na defini-
ção das premissas atuariais quanto na constituição das provisões técnicas e cálculo de prêmios e contribuições. 
Em síntese é o risco de que a freqüência ou a severidade de sinistros ocorridos sejam maiores do que aqueles 
estimados pela sociedade seguradora.
A gestão do risco de seguros é feita através da observação dos princípios de prudência na subscrição de apó-
lices, aliada aos objetivos de rentabilidade e preservação da segurança das operações.
Cada unidade responsável pela gestão de produtos tem a sua política própria, com orientações claras sobre os 
tipos de risco aceitáveis, de forma automática ou sob análise da Matriz. Os limites de contratação das cobertu-
ras seguráveis são controlados por sistema informatizado, com objetivo de garantir que a exposição máxima da 
Seguradora seja limitada, de acordo com os planos de resseguro contratados.
As provisões técnicas atuariais são constituídas e acompanhadas atendendo a legislação vigente e utilizando 
metodologias aceitas dentro das boas práticas do mercado.
A aceitação dos riscos de morte e/ou invalidez é realizada através da análise da composição etária e da ativi-
dade dos grupos seguráveis, e em casos de capital segurado mais elevado é realizada análise de informações 
sobre as condições de saúde do segurado, considerando as regras de resseguro aplicadas.
A gestão de riscos dos planos de previdência é realizada pelo estabelecimento de planos com premissas sobre 
juros e tábua atuarial bastante conservadora, evitando o risco de descasamento entre o risco de longevidade e 
a expectativa de vida brasileira.
A área de controles internos realiza semestralmente avaliação dos controles existentes em cada departamento 
da Seguradora, para garantir que todos estejam em conformidade com a natureza e extensão dos riscos.
A estratégia de resseguros se utiliza de contratos proporcionais e não proporcionais garantindo que as reten-
ções dos riscos não acarretem exposição de perda à Seguradora. Os contratos de resseguro são realizados 
para cada carteira segurada de forma independente, sendo revistos anualmente. A Seguradora tem como polí-
tica não se utilizar de contratos facultativos de resseguro, sendo os poucos casos existentes tratados como 
exceção e gerenciados pelas áreas técnicas/produto.
c. Riscos de crédito
O risco de crédito considera a incerteza relacionada a probabilidade da contraparte de uma operação, ou o 
emissor de uma dívida, não honrar total ou parcialmente, seus compromissos financeiros.
Com a finalidade de monitorar o risco de crédito, a empresa, com apoio da área de gestão do Grupo Alfa, faz 
acompanhamentos diários dos ativos que compõem a carteira de ativos financeiros e busca avaliar a capacidade 
financeira da contraparte em honrar suas obrigações observando inúmeras variáveis no mercado observado.
Para a decisão em aceitação destes ativos avalia as condições da contraparte para garantir a exposição ao 
risco e delinear as decisões da empresa com relação aos ativos presentes e a serem adquiridos podendo cau-
sar um movimento de compra ou venda do mesmo em decorrência desta análise.
Descrevemos abaixo o principal risco de crédito:
• Aplicações financeiras - estão concentradas em títulos públicos federais através de fundo de investimentos 
exclusivo que são considerados os de menor risco. Existe ainda, uma pequena parcela de aplicações 
financeiras, em ações negociadas na BM&FBOVESPA com alta liquidez para o qual não se considera risco 
de crédito. O saldo que representa a exposição ao risco é de R$ 1.040 em dezembro de 2012 (R$ 920 em 
dezembro de 2011).
d. Riscos financeiros
A empresa está exposta a uma série de riscos financeiros transferidos por diversos ativos e passivos  financeiros.
Para mitigar os riscos financeiros significativos utiliza-se uma abordagem de gestão de ativos e passivos, con-
siderando principalmente os vencimentos e a estrutura de classes dos passivos, em comparação com os ativos 
financeiros. Consideram-se também as normas regulatórias do mercado financeiro e do mercado de seguros e 
o ambiente macroeconômico.
Os métodos desse gerenciamento de ativos e passivos avaliam o desempenho das carteiras de ativos (rentabi-
lidade) e o horizonte de liquidação das obrigações originadas de contratos de seguros e passivos financeiros 
em curtos e longos prazos baseado na melhor expectativa quanto à liquidação destas obrigações, considerando 
o histórico destes.
O risco de liquidez é o risco de que os recursos de caixa possam não estar disponíveis para pagar obrigações 
futuras quando vencidas. Conseqüentemente, a política de gestão de risco de liquidez utilizará de todos os re-
cursos para manter o compromisso de honrar todos os passivos até o vencimento. Como efeito deste compro-
misso, a Administração mantém a concentração destes ativos basicamente em fundos de investimentos em tí-
tulos públicos federais, de natureza de alta rentabilidade e liquidez e a administração avalia freqüentemente o 
resultado desse estudo e realinha sua estratégia de investimentos quando necessário.
A política de gestão de risco de liquidez leva em consideração a necessidade de recursos de caixa e controles 
internos operacionais eficientes e dinâmicos para honrar os compromissos assumidos. Nesta gestão  considera-
se o ciclo operacional da captação do seguro, que serão reinvestidos conforme a política de investimentos da 
empresa.
Utilizamos para avaliação do risco de liquidez, a gestão do fluxo de caixa operacional considerando o casamen-
to dos ativos e passivos no curto e longo prazo.
A tabela abaixo exemplifica a estrutura dos ativos e passivos através do fluxo de caixa não descontado:

Fluxo de caixa não descontado em 31 de dezembro de 2012

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano
Acima de

5 anos Total
Títulos de renda fixa - letras financeiras
 do tesouro – 55 – 19.986 49.181 69.222
Títulos de renda fixa - notas do tesouro  nacional 26.232 25.938 4.650 8.655 31.081 96.556
Títulos de renda fixa - notas do tesouro
 nacional compromissadas 24.405 – – – – 24.405
Títulos de renda fixa - letras do
 tesouro nacional – – 11.359 24.037 – 35.396
Títulos de renda fixa - certificados
 de depósitos bancários 9.406 – – – – 9.406
Títulos de renda fixa - debêntures 3.952 – 3.055 7.353 18.422 32.782
Títulos de renda variável - ações 19.019 – – – – 19.019
Títulos de renda fixa - debêntures
 compromissadas 5.290 – – – – 5.290
Títulos de renda fixa - letras do tesouro
 nacional compromissadas 7.833 – 55.900 15.550 35.000 114.283
Títulos de renda fixa - fundos de investimento 868 – – – – 868
Letras financeiras – 39.573 3.017 – – 42.590
Outros (353) – – – – (353)
Total dos ativos financeiros 96.652 65.566 77.981 75.581 133.684 449.464
Créditos das operações 14.535 433 – – – 14.968
Títulos e créditos a receber 529 11.783 – – – 12.312
Despesas antecipadas 488 – – – – 488
Despesas de comercialização  diferidas 8.106 7.083 – – – 15.189
Despesas de resseguro
 e retrocessões diferidas 97 – – – – 97
Caixa e bancos 1.419 – – – – 1.419
Total dos ativos 121.826 84.866 77.981 75.581 133.684 493.937
Passivos - seguros (26.722) (11.516) (6.171) (2.795) (2.032) (49.236)
Passivos - seguros PGBL/VGBL (64.191) (64.191) (64.124) (63.923) (127.848) (384.277)
Passivos - contas a pagar (fornecedores) (2.657) – – – – (2.657)
Débitos de operações com
 seguros e resseguros (4.935) – – – – (4.935)
Depósitos de terceiros (1.943) – – – – (1.943)
Outros débitos (9.824) – – – – (9.824)
Dividendos a pagar (873) – – – – (873)
Total dos passivos (111.145) (75.707) (70.295) (66.718) (129.880) (453.745)
e. Riscos de mercado
O risco de mercado é o grau de probabilidade de ocorrências de perda proveniente de variação nos preços/
valores de qualquer ativo/instrumento financeiro num determinado grau de confiança e horizonte de tempo. A 
avaliação de risco de mercado consiste na observação diária de parâmetros de volatilidade, para que esta 
possa refletir a assertividade esperada onde cada operação é verificada quanto as suas características e forma 
de apreçamento, sendo utilizadas fontes de precificação.
Os processos e metodologias de gestão de riscos do Grupo Alfa seguem as práticas do mercado financeiro, 
praticadas com transparência e consonância às diretrizes regulatórias e mandatórias da política de  investimento.
Os controles são executados pela área financeira com apoio da estrutura de gerenciamento de risco do Grupo 
Alfa, administrando seus riscos de forma corporativa. A administração desses riscos contempla uma série de 
políticas e estratégias consideradas adequadas pela sua administração. Essas políticas e estratégias, além de 
serem reavaliadas freqüentemente, contemplam, entre outras, a verificação tempestiva da adequação das apli-
cações financeiras comparadas aos vencimentos dos passivos. O Grupo Alfa possui controles internos que se 
destinam a garantir que as políticas e estratégias estão sendo cumpridas, de forma que os resultados obtidos 
estão de acordo com os objetivos definidos pela Administração da Companhia.
O Grupo Alfa utiliza-se da avaliação de risco através do VaR (Value at Risk) paramétrico, com intervalo de con-
fiança de 99%, horizonte de análise de 1 e 21 dias úteis. Destaca-se a utilização de tratamento de volatilidade 
pelo método EWMA com fator de decaimento de 0,94. Concomitantemente ao controle de VaR, testes de stress 
são efetuados baseados nos cenários e premissas divulgados ao mercado pela BM&FBOVESPA. Ambos os 
controles de avaliação de risco e stress possibilitam dimensionar a probabilidade de perda financeira, com de-
terminado grau de confiança para um horizonte de tempo.
f. Risco operacional
Gerenciamento de risco operacional
A Seguradora entende como risco operacional riscos relacionados com fraudes, reclamações trabalhistas, re-
clamações de clientes, interrupção de atividades, falhas sistêmicas e falha no gerenciamento de processos. 
A empresa possui sistema de controles internos que possibilita o mapeamento dos controles e os riscos rela-
cionados aos processos das operações de seguro.
Controles de risco operacional
A Seguradora possui agentes de controles internos (gerentes dos departamentos), alocados nas gerências 
operacionais, sendo de responsabilidade da gerência de controles internos formalizar as matrizes de risco e 
controles. A instrução dos trabalhos a serem executados pelos agentes é de responsabilidade da gerência de 
controles internos.
A metodologia para acompanhamento e formalização destas matrizes de risco é o CSA (Control Self Assess-
ment) - ciclo de auto-avaliação. O ciclo de auto-avaliação é realizado semestralmente, sendo formalizado pela 
gerência de controles internos um cronograma de trabalho o qual é aprovado pela Diretoria Colegiada. 
As principais gerências da Seguradora possuem os riscos avaliados conforme metodologia definida.
Atuando continuamente na prevenção e combate a lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, 
buscando aprimorar seus controles para informar prontamente o Conselho de Controle de Atividades Financei-
ras - COAF. Assim como, na identificação e análise de pessoas politicamente expostas.
g. Risco legal/regulatório
Este tipo de risco é definido pela Seguradora como a não conformidade com a legislação vigente e a não ade-
quação ao código de ética e conduta. A Seguradora através de seu quadro de colaboradores e advogados, 
especializados em seguros, atuam conjuntamente com a área de Controles Internos alinhando os processos às 
exigências dos órgãos reguladores.
19. Concentração de riscos
Importância segurada por regiões geográficas em 31 de dezembro de 2012
Concentração de risco 2012 (valores por R$ mil)
Ramo Norte Nordeste Centro Oeste Sudeste Sul Total
Ramos do grupo vida 233.910 76.686 9.009.596 4.825.443 219.847 14.365.481
Concentração de risco 2011 (valores por R$ mil)
Ramo Norte Nordeste Centro Oeste Sudeste Sul Total
Ramos do grupo vida 107.735 59.873 7.375.923 4.252.142 110.874 11.906.547
A concentração de risco foi desenvolvida considerando a Importância Segurada dos planos que estiveram vi-
gentes pelo menos um dia no período de 1º de Janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012, no primeiro quadro, 
e de 1º de Janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011, no segundo quadro.
Nota-se que a maior concentração continua na região Centro Oeste com aproximadamente 63% do risco 
assumido. No total, o crescimento foi de quase 21%, passando dos R$11,9 bilhões para os R$14,4 bilhões de 
riscos assumidos.
20. Sensibilidade aos riscos
Para efeito de teste de sensibilidade, foram utilizadas premissas atuariais de sinistralidade; frequência; 
severidade; despesas administrativas; despesas com a liquidação de sinistros e seus respectivos impactos 
sobre o resultado operacional bruto do efeito tributários e no índice combinado. O índice combinado é o 
indicador que melhor reflete o resultado da atividade de seguros, sendo composto pelos índices de sinistralidade, 
comissão e despesa administrativa. Apresentamos abaixo a sensibilidade estimada a cada fator. A Seguradora 
não possui produtos que sejam afetados pela taxa de juros, enquanto as variáveis como a inflação e o excedente 
financeiro apresentam impactos insignificantes no resultado, devido à característica conservadora dos planos 
de característica previdenciária.
Teste de sensibilidade

31/12/2012 31/12/2011

Premissas atuariais

Resultado 
operacional 

antes
dos impostos

(R$ mil)
Índice

combinado*

Resultado
operacional 

antes
dos impostos

(R$ mil)
Índice

combinado*
Sem alteração
 Líquido de resseguro 6.654 0,92 9.357 0,88
 Bruto de resseguro** 192 1,04 9.449 0,88
Aumento de 20% na sinistralidade
 Líquido de resseguro 3.229 0,99 6.214 0,94
 Bruto de resseguro** (4.749) 1,14 6.125 0,94
Aumento de 10% nas
 Despesas administrativas
 Líquido de resseguro 5.369 0,94 8.496 0,89
 Bruto de resseguro** (1.093) 1,07 8.589 0,89
Aumento de 20% nas
 Despesas de sinistros
 Líquido de resseguro 6.636 0,92 9.323 0,88
 Bruto de resseguro** 174 1,04 9.415 0,88
Aumento de 20% na severidade
 Líquido de resseguro 1.944 1,01 5.359 0,95
 Bruto de resseguro** (6.033) 1,16 5.269 0,95
Aumento de 20% na freqüência
 Líquido de resseguro 3.229 0,99 6.214 0,94
 Bruto de resseguro** (3.233) 1,11 6.306 0,94
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PARECER ATUARIAL

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas
Alfa Previdência e Vida S.A.
Em atendimento a Circular SUSEP nº 272/2004, foi realizada a Avaliação Atuarial na carteira de Seguros de 
Pessoas e Planos de Previdência Complementar da Alfa Previdência e Vida referente ao ano de 2012.
O trabalho foi conduzido de acordo com os princípios atuariais, através de revisão, recalculo e aplicação de 
teste de consistência das provisões técnicas com base de dados considerados consistentes e de boa qualidade.
As Provisões Técnicas contabilizadas em 31 de dezembro de 2012 foram calculadas de acordo com as normas 
vigentes, premissas de cada Plano e Notas Técnicas Atuariais, mostrando-se adequadas e suficientes, incluindo 

as Provisões de Insuficiência de Contribuições e Prêmios.
Realizamos o Teste de Adequação do Passivo, em conformidade com a Circular SUSEP nº 457/2012, não 
sendo observada necessidade de ajuste das provisões.
Diante do exposto, consideramos a Alfa Previdência e Vida em equilíbrio técnico atuarial quanto aos 
compromissos assumidos com seus segurados e participantes.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2013
Elmo Henrique de Moraes Carlos dos Santos

MIBA nº 2040 Diretor

Aos
Administradores e Acionistas da
Alfa Previdência e Vida S.A.
São Paulo - SP
Examinamos as demonstrações financeiras da Alfa Previdência e Vida 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 naquela data, 
assim como o resumo das principais práticas 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 divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem 
do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 

independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles 
internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Seguradora 
para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de 
expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Seguradora. Uma auditoria inclui, também, 
a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em 
conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Alfa Previdência e Vida S.A. em 31 de dezembro de 
2012, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela 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

KPMG Auditores Independentes Alberto Spilborghs Neto
CRC 2SP014428/O-6 Contador CRC 1SP167455/O-0

* Sem considerar os impostos
** Para calcular os valores brutos, retiramos o resseguro tanto do prêmio quanto do sinistro.
As limitações da análise de sensibilidade - Os quadros acima demonstram o efeito de uma mudança em uma 
premissa importante enquanto as outras premissas permanecem inalteradas. Na realidade, existe uma correla-
ção entre as premissas e outros fatores. Deve ser observado que essas sensibilidades não são lineares, impac-
tos maiores ou menores não devem ser interpolados ou extrapolados a partir desses resultados.
O teste apresentou, para o período de 2012, resultados negativos para algumas simulações na variável sinistro. 
Porém, estes resultados negativos foram verificados apenas para o caso bruto de resseguro. Isto demonstra 
que apesar do aumento em torno de 50% no sinistro retido em relação ao ano de 2011, a Seguradora estava 
bem posicionada em operações de resseguro para suportar o aumento da sinistralidades observada.
Análise de sensibilidade da taxa de juros e índice IBOVESPA
Stress Test, em cenários históricos de ocorrências de elevação ou diminuição de ativos e passivos em conjunto 
com a análise do cenário macro-econômico atual.
Segue abaixo a análise de sensibilidade para os riscos financeiros para ativos financeiros designados a valor 
justo por meio de resultado (exceto dos ativos que compõe os fundos previdenciários), levando em considera-
ção a melhor e a pior estimativa (cenário) para os ativos da Companhia. O resultado apresentado é uma analise 
de variação de taxa de juros, inflação e índice Bovespa do período de 31/12/2011.

2012/2011 Impacto estimado em 31/12/2013
Variável financeiro Premissas Resultado do exercício (*)
Taxa de juros 10% 288
Taxa de juros -10% (288)
Taxa pré 10% –
Taxa pré -10% –

2012/2011 Impacto estimado em 31/12/2013
Variável financeiro Premissas Resultado do exercício (*)
Ibovespa 10% 6
Ibovespa -10% (6)
Inflação 10% 177
Inflação -10% (177)
(*) Valores brutos
Com relação à taxa de juros, na carteira encontram-se Notas do Tesouro Nacional - na forma compromissada, 
cujo resultado já é determinado diariamente e Letras Financeiras do Tesouro cujas taxas acompanham a varia-
ção da taxa Selic. Como premissa estimamos impacto positivo e negativo de 10% sobre a taxa Selic base de 
dezembro/2012 (7,5% a.a.).
Já no índice Bovespa, a perspectiva do mercado é na faixa de 70 mil pontos para o final do ano de 2013. 
Contudo para cálculo do impacto negativo e positivo fora calculado com a premissa positiva de 10% que sobre 
o fechamento de dezembro/2012 do Bovespa de 60.952 seria em torno de 67.000 pontos (ganho) e em uma 
premissa negativa, 54.800 pontos (perda).
21. Eventos subsequentes
Em 18/02/2013 foram publicadas várias normas emitidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) 
e pela SUSEP, sendo as mais relevantes (a) as Resoluções CNSP nº 280 e 283 de 30/01/2013, que tratam de 
subscrição e de capital de risco operacional, respectivamente, sendo que a norma de capital de risco operacio-
nal entrará em vigor na data de publicação e a de subscrição tem prazo de adequação até 31/12/2013; 
e (b) Resolução CNSP nº 281 de 30/01/2013 e Circular SUSEP nº 462 de 31/01/2013, que institui regras para 
a constituição de provisões técnicas, com prazo de adequação até 31/12/2013. A Companhia está avaliando os 
impactos dessas normas.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (EM MILHARES DE REAIS)
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