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Economia 7
Diário ComercialQuarta-feira, 27 de fevereiro de 2013

RECÍPROCA ASSISTÊNCIA
CNPJ Nº 34.115.683/0001-44 - Carta Patente - SUSEP Nº 006

BALANÇO PATRIMONIAL (Em reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Recíproca Assistência, entidade aberta de previdência complementar, inscrita no CNPJ sob o número 34.115.683/0001-44 com sede à Rua da Quitanda nº. 30 – 13º Andar, Centro 
– Rio de Janeiro – RJ apresenta aos órgãos competentes e aos participantes dos seus planos providenciais as demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2011, e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa correspondentes aos exercícios findos nessas datas, elaborados sob a responsabilidade da administração da entidade, devidamente acompanhadas 
dos pareceres dos auditores independentes, do atuário responsável e do conselho fiscal. Nossa política de reinvestimento de superávits é de incrementar os ativos garantidores das provisões técnicas da entidade, que montam a R$ 
9.960.190 em 31 de dezembro de 2012 (R$ 9.284.420 em 31 de dezembro de 2011), as quais apresentaram um acréscimo de R$ 675.770 em relação a estes dois períodos. O superávit apurado em 31 de dezembro de 2012, no valor 
de R$ 793.094 (superávit de R$ 1.098.252 em 31 de dezembro de 2011) deveu-se principalmente ao aumento do indexador que corrige as nossas provisões técnicas no exercício de 2012 que foi o IGPM de 7,8119 % + juros de 6% ao 
ano (IGPM de  5,0977 %  + juros de 6% ao ano em 2011), como também a nossa política de contenção de gastos administrativos. De acordo com as disposições contidas na Circular SUSEP nº 424, de 29 de abril de 2011, declaramos 
a capacidade financeira da entidade e a sua intenção de manter até os vencimentos, os ativos financeiros classificados na categoria “Títulos mantidos até o vencimento”. Em virtude de renúncia de membros da diretoria executiva e 
conselhos deliberativo e fiscal, apresentamos o parecer do conselho fiscal apenas com a assinatura de um membro e a diretoria executiva com apenas três membros. Esse fato foi devidamente oficiado à Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP através do Ofício RA/DA/084/2012, de 21/12/2012, protocolado na SUSEP sob o numero 10-014604/2012 e a nossa correspondência de número RA/DA/Nº 01/2013 enviada a SUSEP em 11/01/2013 que, inclusive, 
comunicam a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que foi realizada em 22 de fevereiro de 2013, elegendo um novo Conselho Deliberativo para novo mandato eletivo da entidade. Sem mais, submetemos à apre-
ciação de V.Sas. as referidas demonstrações financeiras. Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2013. Recíproca Assistência - Mario Machado Vasconcellos. Diretor-Presidente.

31/12/2012 31/12/2011
A T I V O
Circulante
 Disponibilidades
 Caixa e equivalentes de caixa (nota 4) 15.194 12.402

15.194 12.402
 Aplicações (nota 5) 16.867.862 15.319.680
 Créditos das operações
 Consignações a receber de órgãos averbadores 721.759 1.084.854
Títulos e créditos a receber (nota 6)
 Assistência financeira a participantes 604.543 322.847
 Títulos e créditos a receber 20.317 15.160
 Outros créditos 57.168 60.338

682.028 398.345
 Despesas antecipadas - administrativas 12.391 11.449
    Total do ativo circulante 18.299.234 16.826.730
Não circulante
 Realizável a longo prazo
 Aplicações (nota 5) 5.619.916 4.768.281
 Títulos e créditos a receber
  Depósitos judiciais e fiscais (nota 12) 241.909 226.359
  Assistência financeira a participantes 707.958 358.719

949.867 585.078
6.569.783 5.353.359

Investimentos (nota 7)
  Imóveis destinados à renda 4.069.029 4.270.019
Imobilizado (nota 7)
  Imóveis de uso 754.642 779.237
  Bens móveis e outros 3.772 18.802

758.414 798.039
    Total do ativo não circulante 11.397.226 10.421.417
TOTAL DO ATIVO 29.696.460 27.248.147

31/12/2012 31/12/2011
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante
 Contas a pagar
 Obrigações a pagar - fornecedores 9.840 11.681
 Impostos e encargos sociais a recolher 38.725 33.281
 Provisões trabalhistas 97.528 79.877
 Outros valores - Taxa filantrópica (nota 8) 922.685 813.596

1.068.778 938.435
Provisões técnicas (nota 9)

Planos bloqueados 674.360 459.950
Planos não bloqueados 1.776.899 1.710.112

2.451.259 2.170.062
    Total do passivo circulante 3.520.037 3.108.497
Não circulante
 Contas a pagar
 Contas a pagar 5.024 4.199

5.024 4.199
Provisões técnicas (nota 9)

Planos bloqueados 937.171 854.362
Planos não bloqueados 6.571.760 6.259.996

7.508.931 7.114.358
 Outros débitos

Provisões judiciais (nota 12) 22.414 20.789
    Total do passivo não circulante 7.536.369 7.139.346
Patrimônio líquido

Reservas patrimoniais 1.724.645 1.724.645
Reservas de reavaliação de imóveis 4.823.670 4.920.328
Ajustes com títulos e valores mobiliários 5.058.967 4.212.311
Reservas de retenção de superávits 1.982.472 1.606.950
Superávits acumulados 5.050.300 4.536.070

18.640.054 17.000.304
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 29.696.460 27.248.147

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em reais)
Exercícios findos em
31/12/2012 31/12/2011

Receitas de contribuições e prêmios
Rendas de contribuições retidas - planos de renda 87.357 98.652
Variação da provisão de benefícios a conceder (37.769) (41.373)

49.588 57.279
Variação de outras provisões técnicas (5.367) 35.518
Benefícios retidos (2.360.455) (2.335.460)
Receita com cobertura de riscos

Contribuições para cobertura de riscos - pecúlio 6.742.155 6.189.110
Variação das provisões técnicas de prêmios (528.994) (446.405)

6.213.161 5.742.705
Sinistros ocorridos (variação do IBNR) (40.614) 16.677
Custos de aquisição (nota 10) (283.738) (272.028)
Despesas administrativas (nota 10) (3.106.495) (2.852.004)
Despesas com tributos (nota 10) (160.441) (170.090)
Resultado financeiro (nota 10) 408.051 825.742
Resultado patrimonial (nota 10) 79.404 49.913
Superávit do exercício 793.094 1.098.252

As notas explicativas da administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE (Em reais)
Exercícios findos em

31/12/2012 31/12/2011
Superávit líquido do exercício 793.094 1.098.252
Outros componentes do resultado abrangente:

Realização da reserva de reavaliação (238.307) (276.470)
Ajuste na reserva de reavaliação 141.649 -
Ajuste com títulos e valores mobiliários 846.656 21.043

Total do resultado abrangente do exercício 1.543.092 842.825
As notas explicativas da administração são parte 

integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em reais)

Descrição
Reservas 

patrimoniais

Reservas de 
reavaliação  
de imóveis

Ajustes com 
títulos e valores 

mobiliários

Reserva de 
retenção de 

superávits
Superávits 

acumulados Total
Patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2010 1.724.645 5.196.798 4.191.268 1.606.950 3.161.348 15.881.009

Realização da reserva de reavaliação - (276.470) - - 276.470 -
Valorização de títulos mobiliários - - 21.043 - - 21.043
Superávit do exercício - - - - 1.098.252 1.098.252

Patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2011 1.724.645 4.920.328 4.212.311 1.606.950 4.536.070 17.000.304
Constituição de reserva - - - 300.836 (300.836) -
Realização da reserva de reavaliação - (238.307) - - 238.307 -
Ajuste nas contas de reserva de reavaliação - 141.649 - - (141.649) -
Valorização de títulos mobiliários - - 846.656 - - 846.656
Superávit do exercício - - - - 793.094 793.094
Proposta para destinação do superávit - - - 74.686 (74.686) -

Patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2012 1.724.645 4.823.670 5.058.967 1.982.472 5.050.300 18.640.054
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em reais)
Exercícios findos em
31/12/2012 31/12/2011

Atividades operacionais
Recebimentos de contribuições de previdência 6.791.729 6.217.912
Outros recebimentos operacionais 374.206 842.850
Pagamentos de benefícios, resgates e comissões (3.217.710) (3.090.903)
Pagamentos de despesas e obrigações (3.396.631) (3.691.036)
Outros pagamentos operacionais (taxa filantrópica) (322.815) (225.800)
Recebimentos de juros e dividendos 125.263 138.569
Constituição de depósitos judiciais - (1.390)
Resgate de depósitos judiciais - 12.828
Concessão de empréstimos (812.002) (684.699)
Recebimentos de empréstimos 927.770 908.883

Caixa gerado pelas operações 469.810 427.214
Impostos e contribuições pagos (489.913) (444.459)
Investimentos financeiros:

Aplicações (453.865) (177.000)
Vendas e resgates 306.116 74.791

Caixa líquido consumido pelas atividades
 operacionais (167.852) (119.454)
Atividades de investimento

Recebimento de aluguéis 178.959 106.535
Pagamento pela compra de imobilizado (8.315) (8.709)

Caixa líquido gerado nas atividades de 
 investimento 170.644 97.826
Aumento (redução) líquido de caixa e 
 equivalentes de caixa 2.792 (21.628)
Caixa e equivalentes de caixa no início 
 do exercício 12.402 34.030
Caixa e equivalentes de caixa no final 
 do exercício 15.194 12.402

As notas explicativas da administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

NOTA 1 - INFORMAÇÕES GERAIS - a) Objetivo social: A Recíproca Assistên-
cia é uma entidade aberta de previdência complementar, sem fins lucrativos, com 
sede na cidade do Rio de Janeiro - RJ, que tem como objetivo operar em planos 
de previdência nas modalidades de pecúlio e renda em todo o território nacional.  
b) Critério de gerenciamento de riscos: A gestão de riscos é adotada pela entida-
de segundo normas aprovadas pela diretoria executiva, consubstanciadas nos ma-
nuais de controles internos elaborados para cada finalidade, no constante desafio 
de manter a solidez dos planos de benefícios, dos fluxos de caixa, gestão, pessoas 
������������	
������������������	������������������������
�������������������������
de mercado - Visando minimizar os riscos de suas aplicações financeiras, a entida-
de aplica seus recursos em ativos de renda fixa, adquirindo títulos emitidos por ins-
tituições de reconhecida solidez no mercado. Mantém, ainda, aplicações em títulos 
públicos, que estão entre os investimentos considerados de menor risco, sendo a 
capacidade financeira da entidade caracterizada pela disponibilidade de provisões 
técnicas e exigíveis em prazo igual ou superior às datas de vencimento dos títulos 
�����	���������������������������������������������	���������������������	���������-
rios: os ativos devem ser adquiridos apenas de instituições classificadas como bai-
xo ou médio risco de crédito, no curto e longo prazos, conforme avaliação mínima 
efetuada por agência de classificação de risco, observando limitações para ativos 
aplicados nessas instituições. Os limites de inadimplência da carteira de emprésti-
mos de assistência financeira a participantes são permanentemente monitorados. 
�����������������������
��������	��������������������
�	�	������������������������
e pagamento de benefícios), a entidade procura aplicar seus recursos em títulos 
de liquidez imediata, evitando perda financeira no caso de eventual antecipação 
�����������������������������	�����!������	����������"�����
������	�������������
administrativos, operacionais e tecnológicos, a entidade mantém constantemente 
atualizados os manuais de controles internos, submetendo-os sempre à auditoria 
interna para revisão. Os ajustes que se fizerem necessários são prontamente efe-
tuados, para o bom andamento das rotinas. NOTA 2 - BASE DE PREPARAÇÃO 
E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - As demonstra-
ções contábeis da Recíproca Assistência são de responsabilidade da sua admi-
nistração e foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, as quais abrangem a legislação societária, as normas do Conselho Nacional 
de Seguros Privados - CNSP, regulamentadas por instruções da Superintendência 
de Seguros Privados - SUSEP e os pronunciamentos, as orientações e as inter-
pretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, quando 
referendados pela SUSEP e estão sendo apresentadas comparativamente com as 
demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011. 
NOTA 3 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - As principais 
práticas contábeis adotadas pela entidade são as seguintes: a) Os títulos de renda 
fixa estão demonstrados ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data 
do encerramento do semestre, e os investimentos em ações, classificados na ca-
tegoria “títulos disponíveis para venda”, exceto as Letras Financeiras do Tesouro 
(LFT) que estão classificadas como “mantidos até o vencimento”, apresentados 
sob a rubrica “títulos de renda variável” no ativo não circulante - realizável a longo 
prazo, estão avaliados a valor de mercado, sendo as variações registradas em 
conta específica do patrimônio líquido. b) As provisões técnicas são apuradas me-
diante a aplicação de fórmulas matemáticas, calculadas por atuário independente e 
consubstanciadas em notas técnicas aprovadas pela SUSEP, sobre os planos em 
vigor. As tábuas biométricas utilizadas são a “CSO - 58” para os planos de pecúlio 
e a “AT - 49” para os planos de renda, sendo que para estes últimos é utilizada a 
tábua “AT - 83” na constituição da provisão de insuficiência de contribuições. c) O 
resultado do exercício foi apurado segundo o regime de competência. Os ativos e 
passivos circulantes estão demonstrados aos valores de realização e/ou de exigi-
bilidade, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e encargos correspondentes. 
Os valores realizáveis ou exigíveis no exercício subsequente estão classificados 
como ativos e passivos circulantes. NOTA 4 - CONCILIAÇÃO ENTRE O RESUL-
TADO E O CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Em reais
31/12/2012 31/12/2011

Superávit do exercício 793.094 1.098.252
  Depreciação 248.931 247.736
Resultado ajustado 1.042.025 1.345.988
Variação de ativos e passivos:
  Aumento das aplicações (2.399.817) (1.943.115)
  Redução (aumento) dos créditos das operações 363.095 (217.211)
  Redução (aumento) de títulos e créditos a receber (648.472) 214.505
  Redução (aumento) das despesas antecipadas (942) 5.615
  Aumento de contas a pagar 131.168 178.221
  Aumento das provisões técnicas 675.770 390.863
  Aumento (redução) das provisões judiciais 1.624 (8.829)
  Aumento da reserva de ajuste de títulos e valores 
 mobiliários 846.656 21.043
Receita de aluguéis classificada como atividade de 
 Investimentos (imóveis de renda) (178.959) (106.534)
Caixa líquido consumido nas atividades 
 operacionais (167.852) (119.454)
NOTA 5 - APLICAÇÕES - As aplicações tem a seguinte composição:

31/12/2012
Em reais

Custo de 
aquisição

Valor de 
maercado

ATIVO CIRCULANTE
Títulos de renda fixa
Públicos:
905 LFT - Venc. 07/09/2013 (mantidos até o vencimento) 3.774.485 4.928.013
Privados: (disponível para venda)
Certificado de depósito bancário - Venc. 25/03/2013 100.000 106.089
Certificado de depósito bancário - Venc. 20/05/2013 250.000 289.375
Certificado de depósito bancário - Venc. 03/10/2013 1.263.957 1.399.825
Certificado de depósito bancário - Venc. 28/08/2014 510.000 716.083
Certificado de depósito bancário - Venc. 11/12/2014 285.000 285.450
Certificado de depósito bancário - Venc. 27/05/2015 775.000 984.185
Certificado de depósito bancário - Venc. 30/07/2015 373.000 382.947
Certificado de depósito bancário - Venc. 05/08/2015 500.000 623.121
Certificado de depósito bancário - Venc. 09/03/2016 1.069.000 1.253.931
Certificado de depósito bancário - Venc. 23/06/2016 264.000 300.289
Certificado de depósito bancário - Venc. 25/11/2016 117.000 127.155
Fundos de investimentos financeiros - exclusivos - 5.022.237
Fundos de investimentos financeiros - não exclusivos - 60.663
 Outras aplicações - depósitos em poupança - 5.024
 Títulos de capitalização - 383.475

11.939.849
16.867.862

ATIVO NÃO CIRCULANTE
  Títulos de renda variável (disponível para venda)
    Ações de companhias de capital aberto 630.381 5.619.916

31/12/2011
Em reais

Custo de 
aquisição

Valor de 
mercado

ATIVO CIRCULANTE
   Títulos de renda fixa
Públicos:
905 LFT - Venc. 07/09/2013 (mantidos até o 
 vencimento) 3.774.845 4.538.922
Privados: (disponível para venda)
Certificado de depósito bancário - Venc. 13/08/2012 281.000 353.865
Certificado de depósito bancário - Venc. 17/12/2012 160.000 202.069
Certificado de depósito bancário - Venc. 25/05/2013 250.000 266.918
Certificado de depósito bancário - Venc. 03/10/2013 1.263.957 1.292.237
Certificado de depósito bancário - Venc. 28/08/2014 510.000 654.671
Certificado de depósito bancário - Venc. 27/05/2015 775.000 909.276
Certificado de depósito bancário - Venc. 05/08/2015 500.000 575.601
Certificado de depósito bancário - Venc. 09/06/2016 1.069.000 1.158.391
Certificado de depósito bancário - Venc. 23/06/2016 264.000 277.184
Certificado de depósito bancário - Venc. 25/11/2016 117.000 117.287
Fundos de investimentos financeiros - exclusivos - 4.636.549
Fundos de investimentos financeiros - não exclusivos - 56.425
Outras aplicações - depósitos em poupança - 4.198
Títulos de capitalização - 261.534

10.766.205
Títulos de renda variável (disponível para venda)
Fundos mútuos de investimento - 14.553

15.319.680
ATIVO NÃO CIRCULANTE
  Títulos de renda variável (disponível para venda)
    Ações de companhias de capital aberto 630.381 4.768.281
NOTA 6 - TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER

Em reais
31/12/2012 31/12/2011

ATIVO CIRCULANTE
Assistência financeira a participantes
   Empréstimos a participantes 707.957 358.719
   Redução ao valor recuperável (103.414) (35.872)

604.543 322.847
Títulos e créditos a receber
   Aluguéis 20.317 15.160
   Dividendos

20.317 15.160
Outros créditos
   Adiantamentos a funcionários (13º salário e férias) 55.796 58.838
   Adiantamentos administrativos diversos 1.372 1.500

57.168 60.338
682.028 398.345

ATIVO NÃO CIRCULANTE
  Títulos e créditos a receber
     Depósitos judiciais e fiscais 241.909 226.359
        Assistência financeira a participantes 707.958 358.719

949.867 585.078
NOTA 7 - INVESTIMENTOS E IMOBILIZADO - Demonstrados ao custo de 
aquisição, exceto quanto aos imóveis, que são demonstrados ao valor de re-
avaliação, efetuada em dezembro de 2005. Os investimentos referem-se aos 
imóveis destinados à renda. A depreciação é calculada segundo o método 
linear com base nas taxas anuais a seguir mencionadas: edificações 4%, mó-
veis, máquinas, utensílios 10%, veículos e equipamentos de processamento 
de dados 20% e que tomam como base a vida útil-econômica dos bens.

Em reais
31/12/2012 31/12/2011

Investimentos
   Imóveis destinados à renda 5.511.547 5.511.547
   Depreciação acumulada (1.442.518) (1.241.528)

4.069.029 4.270.019
Imobilizado
Imóveis de uso 934.298 934.298
Bens móveis 786.547 778.232
Outras imobilizações 269.603 269.603
Depreciação imobiliária (179.656) (155.061)
Depreciação de bens móveis e de outras 
 imobilizações (1.052.378) (1.029.033)

758.414 798.039
NOTA 8 - TAXA FILANTRÓPICA - Mensalmente, segrega-se aproximadamente 
9% das receitas de planos de pecúlio e credita-se à provisão de taxa filantrópica. 
Esta provisão é corrigida mensalmente, sendo o valor da correção debitado às 
receitas de aplicações financeiras e destina-se a atender a futuras “doações” 
a instituições beneficentes e outras atividades filantrópicas, previamente auto-
rizadas pela SUSEP. A conta é debitada mensalmente pelos pagamentos das 
contribuições para cobrir os “déficits” operacionais reportados pela Morada Zélio 
Coutinho, conforme autorização da SUSEP nº 001-9385/81. O saldo da provisão 
é demonstrado no passivo circulante e apresentou a seguinte movimentação:

Em reais
31/12/2012 31/12/2011

Saldo no início do exercício 813.596 645.840
Constituição de provisão 
(diminuída das receitas de planos de pecúlio) 376.577 342.116
Atualização monetária 
(diminuída das receitas de investimentos) 55.327 51.440
Aplicação em atividades filantrópicas (20.850) (21.300)
Contribuições para cobrir o “déficit” da Morada
  Zélio Coutinho (301.965) (204.500)
Saldo no final do exercício 922.685 813.596
NOTA 9 - PROVISÕES TÉCNICAS - a) Composição das provisões técnicas:

Em reais
31/12/2012 31/12/2011

No passivo circulante
   Provisões técnicas
Planos bloqueados

Provisão de benefícios a regularizar 281.744 280.386
Provisão de eventos ocorridos, mas não avisados 215.623 179.564
Provisão para insuficiência de contribuições 176.993 -

674.360 459.950

Planos não bloqueados
Provisão de benefícios a regularizar 1.521.136 1.448.424
Provisão de eventos ocorridos, mas não avisados 236.617 232.061
Provisão para resgates 19.146 29.627

1.776.899 1.710.112
2.451.259 2.170.062

No passivo não circulante
 Provisões técnicas 
  Planos bloqueados

Provisão de oscilação de riscos 870.290 794.107
Outras provisões:

Provisão para riscos vigentes, mas não emitidos 4.922 3.205
Provisão complementar de prêmios 61.959 57.050

66.881 60.255
937.171 854.362

Planos não bloqueados
Provisão matemática de benefícios a conceder 2.455.803 2.247.003
Provisão de oscilação de riscos 951.900 867.282
Provisão matemática de benefícios concedidos 2.887.298 2.887.974
Provisão de insuficiência de contribuições 135.366 130.101

6.430.367 6.132.360
Outras provisões:

Provisões para despesas administrativas 12.805 11.396
Provisão para riscos vigentes mas não emitidos 9.463 6.184
Provisão complementar de prêmios 119.125 110.056

141.393 127.636
6.571.760 6.259.996
7.508.931 7.114.358

Total das provisões técnicas 9.960.190 9.284.420
b) Movimentação:

Em reais

Provisões 
técnicas

Saldo em 
31/12/2011

Consti-
tuição 

(reversão)

Bene-
fícios 

pagos
Remu- 

neração
Saldo em 

31/12/2012
Oscilação de 
riscos 1.661.388 160.802 - - 1.822.190
Insuficiência de 
contribuição 130.101 182.258 - - 312.359
Benefícios a 
conceder 2.247.003 (108.494) - 317.294 2.455.803
Benefícios 
concedidos 2.887.975 (391.431) - 390.754 2.887.298
Benefícios a 
regularizar 1.728.809 2.893.126 (3.028.699) 209.644 1.802.880
Resgates a 
regularizar 29.627 175.941 (188.621) 2.199 19.146
Eventos IBNR 411.626 40.614 - - 452.240
Outras provi-
sões 187.891 20.383 - - 208.274

9.284.420 2.973.199 (3.217.320) 919.891 9.960.190
c) Ativos garantidores de provisões técnicas: As provisões técnicas cons-
tituídas, em 31 de dezembro de 2012, totalizam R$ 9.960.190 (R$ 9.284.420 
em 31 de dezembro de 2011) e como garantia, encontram-se vinculadas à 
SUSEP os seguintes bens e valores:

Em reais
31/12/2012 31/12/2011

Títulos da dívida pública 4.928.013 4.538.922
Ações de companhias abertas (valor de mercado) 996.020 928.442
Imóveis de uso (líquido de depreciação) 796.816 742.754
Fundos de renda fixa 2.000.000 2.000.000
Fundos de renda variável - 14.553
Certificados de depósito bancário 1.239.341 1.059.749

9.960.190 9.284.420
d) Teste de adequação de passivos - TAP: Através da Circular SUSEP nº 
446, de 04 de julho de 2012, a Superintendência de Seguros Privados - SU-
SEP suspendeu, para as demonstrações contábeis intermediárias do exercício 
de 2012, os efeitos da Circular SUSEP nº 410, de 22 de dezembro de 2010, 
que dispõe sobre o teste de adequação de passivos. Entretanto, por opção da 
Recíproca Assistência, as obrigações decorrentes dos contratos de previdência 
complementar aberta foram avaliadas por atuário independente, na data-base 
de 30 de junho de 2012, usando os mesmos preceitos, parâmetros e regras 
estabelecidos pela mencionada Circular. O teste de adequação de passivos 
foi realizado com prudência e objetividade, a partir da utilização de métodos 
estatísticos e atuariais relevantes, aplicáveis e adequados, baseados em dados 
e informações atualizados, indicando que a entidade não tem, pelas suas ope-
rações de previdência - planos de pecúlio e renda, necessidade de constituição 
suplementar de provisões. e) Análise de sensibilidade: A análise de sensibili-
dade prevista no inciso XI, do artigo 48, do anexo I, da Circular SUSEP nº 430, 
de 05 de março de 2012 determina que se faça um recálculo das operações 
considerando outros cenários com alterações das seguintes variáveis: 1) índice 
de conversibilidade; 2) taxas de juros; 3) mortalidade (frequência e severidade); 
4) inflação; e 5) excedente financeiro. Como pode ser verificado, inclusive no 
teste de adequação do passivo, a entidade tem como principal risco a morta-
lidade dos seus associados, pois os planos operados são de pecúlio por mor-
te. Sendo assim, dentre as variáveis acima elencadas, devido à natureza das 
operações da entidade, nenhuma alteração destas, visando buscar cenários 
menos favoráveis, impactam nos resultados finais.
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NOTA 10 - DETALHAMENTO DE CONTAS DA DEMONSTRAÇÃO DO  
RESULTADO CONSIDERADAS RELEVANTES

Em reais
31/12/2012 31/12/2011

Despesas de custos de aquisição
Despesas de corretagem 390 4.440
Despesas com serviços técnicos 141.280 131.276
Despesas de cobrança 141.012 135.289
Despesas diversas 1.056 1.023

283.738 272.028
Resultado financeiro

Receitas financeiras:
Receitas com títulos de renda fixa - privados 497.983 622.098
Receitas com títulos de renda fixa - públicos 389.091 466.724
Despesas com títulos de renda variável (1.094) (6.566)
Receitas com empréstimos a participantes 157.827 76.877
Receitas com fundos de investimentos 391.926 431.572
Receitas com depósitos judiciais e fiscais 15.788 9.768

1.451.521 1.600.473
Despesas financeiras:

Despesas com títulos de renda fixa (56.037) (51.668)
Remuneração das provisões técnicas (919.891) (710.725)
Outras receitas (despesas) financeiras (67.542) (12.338)

(1.043.070) (774.731)
408.051 825.742

Despesas administrativas e com tributos
Despesas com administração 439.657 516.307
Despesas com pessoal próprio 1.119.858 1.061.781
Despesas com serviços de terceiros 187.055 160.924
Despesas com encargos sociais 349.594 264.078
Despesas com localização e funcionamento 468.051 437.731
Despesas com depreciação 47.940 46.746
Despesas com tributos 160.441 170.090
Despesas com publicidade e propaganda 429.852 323.119
Outras despesas 64.488 41.318

3.266.936 3.022.094
Resultado patrimonial

Receitas com imóveis para renda 178.959 112.334
Depreciação de imóveis para renda (200.991) (200.990)
Outras despesas com imóveis para renda (23.827) -
Receitas com dividendos de ações 125.263 138.569

79.404 49.913
NOTA 11 - DESTINAÇÃO DO SUPERÁVIT - Durante o exercício findo em 31 
de dezembro de 2012, a entidade apropriou à reserva de retenção de supe-
rávits o montante de R$ 300.836, correspondente a parcela do superávit apu-
rado no exercício de 2011. Adicionalmente foi apropriado à referida reserva 
o montante de R$ 74.686, correspondente a proposta para destinação do su-
perávit do exercício findo em 31 de dezembro de 2012. Dessa forma, o saldo 
apresentado na referida reserva em 31 de dezembro de 2012, no montante 
de R$ 1.982.472, corresponde ao limite máximo fixado pela circular SUSEP 
nº 430, de 05 de março de 2012. NOTA 12 - CONTINGÊNCIAS - A entidade 
mantém provisões para contingências cíveis, registradas no passivo não cir-
culante, no montante de R$ 22.413, em 31 de dezembro de 2012 (R$ 20.789 
em 31 de dezembro de 2011). Os processos em andamento e as expectativas 
de perdas, segundo os advogados da entidade, tem a seguinte composição:

Em reais
31/12/2012 31/12/2011

Processos Cíveis:
   Perda possível 75.413 85.238
   Perda remota 390.058 402.058

465.471 487.296
Processos Tributários:
   Perda possível 597.905 585.936

1.063.376 1.073.232

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Recíproca Assistência, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, tendo tomado conhecimento do Balanço Geral e  
Demonstrações das Contas referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e de 2011, é de parecer que as peças examinadas traduzem 
adequadamente a situação patrimonial e financeira da Entidade, estando assim em condições de serem submetidas à aprovação desse egrégio Conselho 
Deliberativo. Rio de janeiro, 15 de fevereiro de 2013. PERYCELIO TUPY VIEIRA.

Mario Machado Vasconcellos - Diretor-Presidente; Waldir Teixeira - 
Diretor-Financeiro; Leon Ejzemberg - Diretor-Administrativo; João Alves 
Ferreira - Téc. Cont. CRC-SP 26.901/0-5T; Heitor Coelho Borges Rigueira 
- Atuário - Reg MTB 380 - Miba.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Diretores da RECÍPROCA ASSISTÊNCIA - Examinamos as demons-
trações contábeis da Recíproca Assistência, 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. Res-
ponsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis - 
A administração da entidade é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação dessas demonstrações contábeis 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 de-
monstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores inde-
pendentes - Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre 
essas demonstrações contábeis 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 contábeis estão livres de distorção re-
levante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados 
para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresenta-
dos nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados depen-
dem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção 

relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada 
por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os con-
troles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis da entidade para planejar os procedimentos de 
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de ex-
pressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da entida-
de. 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 
contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião 
- Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresen-
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimo-
nial e financeira da Recíproca Assistência 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 Segu-
ros Privados - SUSEP. Outros assuntos - As demonstrações contábeis do  
exercício findo em 31 de dezembro de 2011, que estão sendo apresentadas 
para fins comparativos, foram por nós auditadas e o respectivo parecer foi 
emitido sem ressalvas em  31 de janeiro de 2012. Rio de Janeiro, 20 de fe-
vereiro de 2013. Auditasse Auditores Independentes - CRC- RJ nº 237/O-0. 
Jorge Domingues - Contador CRC-RJ nº 020.628-6.

PARECER ATUARIAL
Aos Diretores da Recíproca Assistência - Em cumprimento ao disposto na 
Circular SUSEP Nº 272 de 22/10/04, procedemos a Avaliação Atuarial da  
RECÍPROCA ASSISTÊNCIA no período base de janeiro a dezembro de 2012. 
Nosso trabalho foi baseado em informações fornecidas pela Entidade.  A aná-
lise das informações apresentadas no contexto da Avaliação Atuarial foi proce-
dida, após crítica, consistência e consolidação dos dados enviados pela Entida-
de. Não houve inconsistências com as informações enviadas à SUSEP através 
do formulário de informações periódicas (FIP/SUSEP) e quadros estatísticos. 
Em decorrência da construção da tábua de mortalidade com a massa de partici-
pantes da Entidade, constatamos que as bases técnicas adotadas são adequa-
das à realidade. Foram procedidos testes de consistência e, quando necessá-
rio, recálculo das provisões. A PIC (Provisão de Insuficiência de Contribuição) 

foi constituída apenas para os Planos de Renda, e decorre da adoção da tábua 
AT - 83 em substituição a AT - 49, procedimento que vem sendo adotado há 
anos. Quanto à PCP (Provisão Complementar de Contribuição) foi constituída 
conforme disciplina a legislação para os planos de pecúlio estruturados no re-
gime de repartição simples. A adequação e suficiência das provisões foi ratifi-
cada a partir do resultado do teste de adequação do passivo e sua análise de 
sensibilidade. Com base nas informações prestadas pela Entidade, na análise 
estatístico-atuarial procedida e no Balanço Patrimonial de 31/12/12, constata-
mos que os ativos garantidores são bem superiores ao montante das Provi-
sões Técnicas, levando-nos a concluir que a Entidade é superavitária. Rio de 
Janeiro, 20 de fevereiro de 2013. LEON EJZEMBERG - Diretor Administrativo;  
HEITOR COELHO BORGES RIGUEIRA - Atuário - Registro MTb nº 380 - MIBA.

Os depósitos para recursos, no montante de R$ 241.909, em 31 de dezembro 
de 2012 (R$ 226.359 em 31 de dezembro de 2011), estão classificados no 
ativo não circulante. NOTA 13 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO - PLA - 
O patrimônio líquido ajustado, calculado segundo a Resolução CNSP nº 222, 
de 06 de dezembro de 2010, apresenta a seguinte posição:

Em reais
31/12/2012 31/12/2011

Patrimônio líquido 18.640.056 17.000.304
Imóveis rurais (2.358.854) (2.485.012)
Despesas antecipadas (12.391) (11.449)
Patrimônio líquido ajustado 16.268.811 14.503.843
NOTA 14 - CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO PARA RISCOS DE CRÉDITO 
- Apresentamos a seguir as informações atuariais relativas ao capital mínimo 
requerido para riscos de crédito, em 31 de dezembro de 2012, que demons-
tram a suficiência do patrimônio liquido ajustado.

Em reais
31/12/2012 31/12/2011

Capital adicional 1.118.768 1.027.122
Margem de solvência 796.815 742.754
Patrimônio líquido ajustado 16.268.811 14.503.843
Capital mínimo requerido (CMR) 1.118.768 1.027.122
Razão (1-PLA/CMR) (1.354,2%) (1.312,1%)
NOTA 15 - SEGUROS (NÃO AUDITADO) - A entidade possui cobertura de 
seguros contra incêndio dos bens do ativo imobilizado e dos imóveis de ren-
da, segundo orientação que considera a natureza e o grau de risco de sinis-
tros, em montantes considerados suficientes para cobrir eventuais perdas.

Indústria de música gravada apresentou
crescimento pela primeira vez em 13 anos

A
indústria da música
gravada, responsá-
vel pelas vendas de
discos, CDs, casse-

tes e música online, cresceu
0,3% em 2012 no mundo to-
do, o primeiro aumento regis-
trado desde 1999, apesar da
crise mundial e da pirataria
digital, segundo informou
ontem a Federação Interna-
cional da Indústria Fonográ-
fica (IFPI).

Na apresentação de seu
relatório anual em Londres, a
conselheira delegada da 
IFPI, Frances Moore, disse
que as receitas chegaram a
US$ 16,5 bilhões no ano pas-
sado e a indústria musical "se
dirige agora rumo à recupera-

ção", impulsionada pelo auge
digital.

As previsões são positivas
para 2013, graças à expansão
dos novos serviços digitais
surgidos nos últimos anos
como iTunes, Spotify e Dee-
zer, que, se em 2011 estavam
presentes apenas em 20 paí-
ses, hoje se encontram em
mais de 100, entre eles mer-
cados emergentes como Bra-
sil, Índia e Rússia.

Os formatos digitais re-
portaram em 2012 renda no
mundo todo de US$ 5,6 bi-
lhões, 9% a mais do consumo
digital de 2011.

A Espanha fica distante
dessa tendência com um
crescimento de apenas 4% no

formato digital, devido ao
persistente empecilho da pi-
rataria.

No total, a renda das com-
panhias de disco por consu-
mo digital em modalidades
como downloads, subscri-
ções, música e vídeos em
"streaming" e serviços gratui-
tos financiados por publici-
dade já representam 34% do
total de seu faturamento.

Segundo Frances, este au-
ge digital permitiu que nove
dos 20 principais mercados
do mundo apresentem um
balanço positivo frente aos
dados de 2011: Canadá, Aus-
trália, Brasil, México, Índia,
Japão, Noruega, Suécia e
EUA.

Além disso, na Índia, No-
ruega, Suécia e EUA, o con-
sumo digital de música supe-
ra já o de suportes físicos. "É
difícil lembrar um ano na in-
dústria da música gravada
que tenha começado em tão
boas condições", admitiu
Frances, para mostrar além
disso como a indústria musi-
cal soube se adaptar à Inter-
net e aprendeu a se adequar à
demanda do usuário.

Também são promissores
os dados sobre as práticas de
pirataria, um dos temas que
mais preocuparam o mundo
da música digital nos últimos
anos, uma seção em que o 
IFPI destacou a expansão
dos provedores digitais nos

cinco continentes.
"As músicas ilegais conti-

nuam prejudicando o merca-
do, e neste campo ainda fi-
cam muitos desafios para en-
frentar. Os governos deve-
riam fazer ainda mais esfor-
ços", advertiu Frances.

Em geral, a IFPI conside-
rou que o negócio da música
digital está globalizando com
rapidez graças à proliferação
dos "smartphones", dos ta-
blets e dos novos serviços
musicais com licença.

Se no início de 2011 o
consumo de música legal pe-
la internet era possível em 23
países, dois anos depois es-
ses serviços já se encontram
em mais de 100 países, com

mais de 500 serviços legais
de música por todo o mundo,
que oferecem aos usuários
acesso a cerca de 30 milhões
de canções.

Além disso, o relatório
afirma que os downloads le-
gais cresceram 12% no mun-
do todo em 2012, chegando a
4,3 bilhões de canções.

Outro número da IFPI
mostra o aumento de 44% re-
gistrado em 2012 com relação
ao ano anterior nos serviços
de subscrição, mais populares
na Europa e que têm já 20 mi-
lhões de clientes no mundo
todo, como é o caso do Spo-
tify, com 5 milhões de usuá-
rios pagantes e o Deezer, que
já alcançou os 3 milhões. 

Os formatos digitais reportaram em 2012 renda no mundo todo de US$ 5,6 bilhões

Petrobras
anuncia mais
uma descoberta
no pré-sal
Vitor Abdala-ABr

A Petrobras anunciou
mais uma descoberta de óleo
de boa qualidade em águas
ultraprofundas na camada
pré-sal da Bacia de Santos. A
área encontra-se a 194 quilô-
metros do litoral de São
Paulo e a oeste das principais
descobertas do pré-sal da ba-
cia. O anúncio foi feito na
noite de segunda-feira, por
meio de nota.

A constatação do reser-
vatório de petróleo de 31
graus API (medida de den-
sidade) foi feita logo na per-
furação do primeiro poço
do Bloco BM-S-50, locali-
zado em uma área de fron-
teira exploratória.

O reservatório está a
6.150 metros de profundi-
dade, logo abaixo da camada
de sal do subsolo. A profun-
didade de água do local onde
o poço foi perfurado é 1.871
metros. A Petrobras é a ope-
radora do consórcio que ex-
plora o bloco, com 60% de
participação. São parceiras
da estatal brasileira a BG
E&P Brasil (20%) e Repsol
Sinopec Brasil (20%).

Fabricantes de embalagens esperam 
reverter a queda da produção em 2013

Marli Moreira - ABr

Depois de recuar 1,19%
na produção, a indústria de
embalagens espera reverter
o resultado ao longo de
2013. A previsão do setor é
crescer em torno de 2% e fa-
turar R$ 48 bilhões, ante R$
46,1 bilhões, em 2011. A es-
timativa consta em estudo
feito pelo Instituto Brasi-

leiro de Economia (Ibre), da
Fundação Getulio Vargas
(FGV), encomendado pela
Associação Brasileira de
Embalagem (Abre).

Segundo Salomão Qua-
dros, coordenador de análi-
ses do Ibre, o crescimento
menor no ano passado es-
teve associado ao desempe-
nho ruim da safra agrícola.
A demanda, por exemplo,

por embalagens pelo setor
de fumo caiu 13,33%, e na
área de alimentos, houve re-
dução de 2,09%.

"Temos uma produção
grande de fumo no Rio
Grande do Sul, que teve
uma seca devastadora no
Estado, implicando tam-
bém na queda de oferta da
soja e de outros produtos
importantes que servem de

insumos no processamento
dos alimentos com impacto
na inflação", apontou Qua-
dros.

Um outro fator que preju-
dicou os fabricantes nacio-
nais foi a concorrência ex-
terna, apontou o presidente
da Abre, Maurício Groke. Se-
gundo ele, com o câmbio
mais favorável à importação
de alimentos já embalados,

contribuiu para a queda da
produção no ano passado.

Para 2013, Quadros pre-
vê uma safra agrícola maior,
o que impacta na indústria
de embalagens. "Está sendo
esperada uma supersafra
que, aliás, já vem sendo co-
lhida, e deve ser recorde e
isso vai ajudar porque pode
aumentar a procura por em-
balagens".

A previsão do setor é crescer em torno de 2% e faturar R$ 48 bilhões este ano

Confiança cai pelo quinto mês consecutivo

Vitor Abdala - ABr

O Índice de Confiança do
Consumidor (ICC) teve em
fevereiro deste ano a quinta
queda consecutiva. O índice
caiu 1,4%, ao passar de 117,9
pontos em janeiro para 116,2

pontos em fevereiro, e atin-
giu o menor nível desde ja-
neiro do ano passado (106
pontos). O dado foi divul-
gado ontem pela Fundação
Getulio Vargas (FGV).

Segundo a FGV, a queda da
confiança vem sendo influen-

ciada principalmente por uma
piora na avaliação do mo-
mento, medida pelo Índice da
Situação Atual, que diminuiu
2,3% de janeiro para fevereiro.

A proporção de consumi-
dores que avaliam a situação
atual da economia como boa

diminuiu de 22,2% para
21,1% no período. Já os que a
julgam ruim aumentaram de
24,2% para 26,8%.

Já o Índice de Expectati-
vas, que mede o otimismo em
relação aos próximos meses,
recuou 0,8% de janeiro para

fevereiro. A parcela de con-
sumidores que projetam me-
lhora da situação econômica
diminuiu de 28,4% em ja-
neiro para 27,7% em feve-
reiro; enquanto os que pre-
veem piora passaram de 16%
para 19,2%.

A queda vem sendo influenciada pela piora na avaliação do momento atual
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