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Senhores Participantes:
A Sabemi Previdência Privada, em cumprimento às disposições le-
gais e estatutárias, submete à sua apreciação, o presente Relatório 
da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos 
Auditores Independentes e o Parecer Atuarial, relativos ao exercício 
de 2012.

no ano de 2012. De qualquer sorte, o mercado de previdência pri-
vada tem apresentado oportunidade de crescimento contínuas. A 
previdência complementar aberta se consolida como importante elo 

na cadeia dos mecanismos de proteção contra riscos de aposen-
tadoria e pensão.

mil, impactado pelo incremento nas provisões técnicas e nas pro-
visões judiciais. 

Não houve, no exercício de 2012, qualquer tipo de acordo com o 
quadro associativo da Entidade e alteração estatutária.
O Conselho Deliberativo da Entidade Sabemi Previdência Privada é 
atuante e participa das decisões da Diretoria da Entidade.

A Entidade está fazendo a manutenção da sistemática de contro-
les internos, a qual é responsabilidade da Administração, confor-
me determina a legislação vigente, mediante a análise, revisão e 
aderência dos processos e normas internas e análise constante do 
gerenciamento de riscos.

-
gociação”, ajustadas pelo valor de mercado.
Os benefícios de planos previdenciários são pagos rigorosamen-
te em dia, assim como todas as demais obrigações de qualquer 

natureza, seguindo os procedimentos determinados pelo órgão 

A Entidade continuará a envidar seus esforços na venda de planos 
de previdência complementar na modalidade de pecúlio, projetando 
o crescimento das operações para o próximo exercício. 

depositaram em nossa Entidade, e permanecemos à disposição 
para quaisquer outras informações, em nossa sede social.
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lucrativos e tem por objeto instituir planos de previdência privada 

andar, Centro - Porto Alegre/RS, tendo suas atividades reguladas 
pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP e pela Supe-
rintendência de Seguros Privados - SUSEP.
A Entidade também está atuando como correspondente de institui-

-

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas 

vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios 
apresentados, salvo disposição em contrário.

apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, com observância às disposições contidas na Norma Brasilei-
ra de Contabilidade NBC ITG - 2002 - "Entidades sem Finalidade de 
Lucros" aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superinten-
dência de Seguros Privados - SUSEP, incluindo os pronunciamen-

aprovados pela SUSEP, no que não contrariem a Circular SUSEP 

estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento 
por parte da administração da Entidade no processo de aplicação 
das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de 
julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas 

-
-

tados efetivos podem ser diferentes das estimativas e premissas 
adotadas.

avaliados utilizando-se a moeda do principal ambiente econômico, 
-
-

nal e de apresentação da Entidade.

-
racional, respectivamente, sendo que a norma de capital de risco 
operacional entra em vigor na data de publicação e a de subscrição 

que institui regras para a constituição de provisões técnicas, com 

os impactos dessas normas.

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa e depó-
sitos bancários.

-
ria: mensurados ao valor justo por meio do resultado e empréstimos 

-

com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados e são 
contabilizados ajustados ao valor de mercado, computando-se a 
valorização ou desvalorização em contrapartida à adequada conta 
de receita ou despesa, no resultado do exercício. Os ativos des-

como ativos circulantes.

quota informado pelos administradores dos fundos, na data do ba-
lanço.

Os empréstimos e recebíveis da Entidade compreendem as opera-
ções de títulos e créditos a receber, demais contas a receber e caixa 
e equivalentes de caixa, exceto os investimentos de curto prazo. Os 
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortiza-
do, usando o método da taxa de juros efetiva. 
Os valores registrados nas contas de créditos a receber são decor-
rentes de créditos de convênios operacionais e créditos resultantes 

-
tária e juros auferidos e incorridos até a data do balanço.

inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da tran-

da propriedade. Tais ativos, subsequentemente, são contabilizados 
pelo valor justo. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados 
pelo custo amortizado.
Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações de valor justo de 

são apresentados na demonstração do resultado do período que 
ocorrem.

Ativos e passivos são compensados e o valor líquido é reportado 
no balanço patrimonial quando há direito legalmente aplicável de 
compensar os valores reconhecidos e intenção de liquidá-los numa 
base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultanea-
mente.

qualidade de crédito de um ativo ou grupo de ativos está deteriora-
da, e os prejuízos de impairment são incorridos como resultado de 

Os critérios que a Entidade adota para determinar se há evidência 
objetiva de perda por impairment incluem:

-

-

condições econômicas nacionais ou locais que se correlacionam 
com as inadimplências sobre os ativos na carteira.
Mediante a avaliação da existência de evidência objetiva de perda 
por impairment, a Entidade mensura o prejuízo.
Nesta circunstância o saldo contábil é reduzido ao seu valor recu-
perável e o valor do prejuízo é reconhecido na demonstração do 
resultado.
Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment di-
minuir e a diminuição puder ser relacionada objetivamente com um 
evento que ocorreu após a perda por impairment ter sido reconhe-
cida, a reversão da perda será realizada e registrada na demons-
tração do resultado.

É demonstrado pelos valores de realização ou liquidação, inclusos, 
quando aplicável, os rendimentos, encargos e as variações mone-
tárias, incorridos até a data do balanço.

Registrados pelo custo de aquisição.

-
cias objetivas de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que 
eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor 
contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor 

perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do 
ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço 

-
ção, os ativos são agrupados no menor grupo de ativos para o qual 

Na adoção inicial do CPC 11, a Entidade efetuou o processo de 

entre as partes, considerando, adicionalmente, todos os cenários 
com substância comercial em que o evento segurado ocorre com-
parado com cenários em que o evento segurado não ocorre.

transferido por qualquer contrato onde haja a possibilidade futura 
de que o evento garantido, e passível de pagamento de benefício, 

-
sionamento, a Entidade entende que o principal risco transferido 
para a Entidade é o risco de que os eventos ocorridos avisados e 
os pagamentos de benefícios resultantes desses eventos excedam 

Contratos de investimento são aqueles contratos que não transfe-

As provisões técnicas visam dar garantia às operações de previ-
dência privada, com base em cálculos atuariais. São calculadas, 
quando aplicável, de acordo com as notas técnicas atuariais apro-

vadas pela SUSEP e critérios estabelecidos pela Resolução CNSP 

Correspondem ao valor das obrigações assumidas sob forma de 
planos de aposentadoria, pensão e pecúlio. 

constituída para 

garantir os compromissos futuros.Além disto, esta provisão, com a 

pelo Teste de Adequação dos Passivos - TAP. As principais premis-
sas de cálculo são:

sexo, com fatores de ajuste de expectativa de vida denominado 

-

 constituída para dar 
cobertura a eventuais desvios na materialização dos riscos em re-
lação aos compromissos esperados. Calculada conforme metodo-
logia aprovada em Nota Técnica Atuarial. As principais premissas 
de cálculo são:

 constituída para 
cobrir as despesas administrativas dos planos decorrentes de pa-
gamento de benefícios. Calculada conforme metodologia aprovada 
em nota técnica atuarial. As principais premissas de cálculo são:

garantidos pela Entidade.
 cons-

tituída para cobrir os eventos já ocorridos e que por qualquer motivo 
ainda não foram avisados à Entidade. As principais premissas de 
cálculo são:

-

 constituídas para provisionar parte 
das Contribuições arrecadadas, com o objetivo de ajustá-las aos 
seus respectivos períodos de risco. As provisões de contribuição 
são:

-

Em função do número de participantes da Entidade, a metodologia 
empregada para o cálculo destas provisões são os dispostos pela 

-

constituída para 
cobrir os eventos já ocorridos e avisados à Entidade. Seu cálculo 
possui distinções quando do status do evento, entre administrativo 
e judicial. As principais premissas de cálculo são:

-

 cons-
tituída para garantir o pagamento de benefícios sob o formato de 

-
culo é vinculado às características técnicas do Benefício, devida-

premissas de cálculo são:

 constituída com base nos valores de Resgates previstos 

por outros valores pelos quais sejam devidos e por qualquer razão 
ainda não tenham sido regularizados. As principais premissas de 
cálculo são:

cada data de balanço a Entidade elabora o Teste de Adequação de-
-

tos vigentes na data de execução do teste. Este teste é elaborado 
considerando-se como valor líquido contábil todos os passivos de 
contratos de seguros permitidos segundo o CPC11, que também 
estabelece que os contratos de previdência sejam considerados 
contratos de seguros, contexto operacional desta Entidade de Pre-
vidência Privada Aberta.
O teste de adequação dos passivos, segundo as determinações 

-
nal de vigência destes direitos e obrigações, sem considerar novos 

Para esse teste, a Entidade elaborou metodologia que considera 

que também incluem as despesas incrementais e de liquidação de 
benefícios, sempre utilizando premissas correntes e realistas para 

premissas de taxas de juros livres de risco. A metodologia elabora-

da pela Entidade leva em consideração elementos que impactam 

níveis de permanência dos participantes no plano, taxas de mortali-
dade da Tábua BR-EMS-2010 M&F publicada pela SUSEP, ajusta-
da por critérios de desenvolvimento da expectativa de longevidade, 
além da já mencionada taxa de juros livre de risco.

-
me demonstrado na Nota 15.

Fornecedores e outras contas a pagar são obrigações a liquidar por 
bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso 

-
lantes se o pagamento for devido no período de até 1 ano. Caso 
contrário, são apresentados como passivo não circulante. São, 
inicialmente, reconhecidos pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensurados pelo custo amortizado com o uso da taxa efetiva de 
juros. Na prática, são normalmente reconhecidos ao valor da fatu-
ra correspondente. Os demais passivos demonstrados incluem os 
valores conhecidos e calculáveis, acrescidos dos encargos e das 

-

pela legislação vigente. A provisão para PIS é constituída à alíquo-

ambas sobre o faturamento deduzido de eventos indenizáveis. No 
exercício 2011 a entidade obteve o direito ao não recolhimento da 
COFINS, suspendendo o recolhimento mensal do referido tributo a 
contar do mês de maio de 2011.

 As provisões  são constituídas levando em conta a opinião dos 
assessores jurídicos internos e externos, a natureza das ações, à 
similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posi-
cionamento de Tribunais, sempre que a perda for avaliada como 
provável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos para a 
liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem 

são registrados, mas são divulgados em nota explicativa quando 

provisionados, porém são divulgados pela Administração quando 
relevantes.
As obrigações legais são provisionadas independentemente da opi-
nião de êxito dos assessores jurídicos.

As provisões trabalhistas, principalmente relativos às férias,  e os 
respectivos encargos sociais, são calculadas e registradas segundo 
o regime de competência.
A Entidade não concede plano de pensão ou outros benefícios pós-
-emprego, nem esquemas de remuneração baseado em ações.

As contribuições de previdência são reconhecidas de acordo a vi-
gência do risco e ajustadas por meio da variação das provisões 
matemáticas.
As despesas com provisões técnicas de previdência são contabili-
zadas simultaneamente ao reconhecimento das correspondentes 
receitas.
As demais receitas e despesas são reconhecidas no resultado do 
exercício em que incorreram, ou seja, segundo o regime de com-
petência.

-
ticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use 
de julgamento na determinação e no registro de estimativas contá-

e premissas envolvem, dentre outros, avaliação sobre a recupe-
ração dos valores registrados nas provisões para contingências. A 
liquidação das transações que envolvem essas estimativas poderá 
ser efetuada por valores diferentes dos estimados em razão de im-
precisões inerentes ao processo de sua determinação. A Entidade 
revisa essas estimativas e premissas periodicamente.

O componente onde a Administração mais exerce o julgamento 
e utiliza estimativa é na constituição dos passivos de seguros da 
Entidade. Existem diversas fontes de incerteza que precisam ser 
consideradas na estimativa dos passivos que a Entidade liquidará 
em última instância. A Entidade utiliza todas as fontes de informa-
ção internas e externas disponíveis sobre experiência passada e 

Administração, dos atuários e dos especialistas da Entidade para 

de liquidação de sinistros para contratos cujo evento segurado já te-
nha ocorrido. Como consequência, os valores provisionados podem 
diferir dos valores liquidados efetivamente em datas futuras para 

gestão de risco de seguro e análises de sensibilidade das principais 

A Entidade é parte em demandas judiciais envolvendo as áreas 
-

normas contábeis vigentes. Os critérios utilizados pela Administra-
ção da Entidade para a contabilização das demandas observam 
as evidencias fáticas, legais e jurisprudenciais para a correta clas-

demanda judicial, levando-se em consideração, ainda, os estudos 
e pareceres elaborados pela assessoria jurídica da Entidade em 

Os principais riscos decorrentes das atividades da Entidade são os 
-

ciamento desses riscos envolve diferentes departamentos, e con-
templa uma série de políticas e estratégias de alocação de recursos 
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consideradas adequadas pela Administração.

Oriundo de uma situação econômica adversa que contraria as 
expectativas da Entidade, no momento da elaboração de sua po-
lítica de subscrição no que se refere às incertezas existentes nas 

-

-

relacionadas.

transferido por qualquer contrato onde haja a possibilidade futura 
de que o evento garantido, e passível de pagamento de benefício, 

-
sionamento, a Entidade entende que o principal risco transferido 
para a Entidade é o risco de que os eventos ocorridos avisados e 
os pagamentos de benefícios resultantes desses eventos excedam 

Essas situações ocorrem, na prática, quando a frequência e seve-
ridade dos benefícios são maiores do que previamente estimados, 
segundo a metodologia de cálculo destes passivos. A experiência 
histórica demonstra que, quanto maior o grupo de contratos de ris-

que a Entidade incorreria para fazer face aos eventos ocorridos.
Assim, a Entidade tem como objetivo, visando mitigar o risco de 
subscrição/seguro, investir em novos e melhores processos de se-

de controle centralizado de subscrição, para garantir que as polí-
ticas e os procedimentos da Entidade sejam utilizados de maneira 

-
volvimento de seu próprio banco de dados de subscrições, eventos 
e outras experiências estatísticas para que a Entidade possa sele-
cionar e avaliar riscos de forma técnica e comercialmente precisa.
Além dos modelos internos, para a gestão e mitigação destes ris-
cos, a Entidade realiza periodicamente revisões nos seus produtos 
comercializados, com o objetivo de rever os seguintes aspectos:

-
turas e garantias oferecidas aos participantes bem como o público 

-
correntes frente ao produto comercializado e receptividade dos 

-

-

-
dade de valores reservados para os planos operados pela Entidade. 
Ainda são constantemente analisados os sistemas operacionais uti-
lizados na comercialização e manutenção dos produtos, possíveis 
riscos operacionais existentes no processo, além de avaliar aspec-
tos legais e os riscos de imagem, fraude e lavagem de dinheiro.
Não obstante, parte dos riscos de crédito e subscrição aos quais à 
Entidade está exposta é minimizado, em função da não aceitação 
de riscos com valores de benefícios elevados. Desta forma, mini-
mizam-se as possibilidades de desvios na severidade dos eventos 
observados.
Além disso, a Entidade monitora a qualidade dos negócios, visando 
avaliar e melhorar o seu desempenho. Os negócios são subscritos 
pela Entidade após a revisão, dentre outros, das experiências com 

-

pagamentos de benefícios.

A Entidade dividiu a análise de sensibilidade segundo os parâme-
tros utilizados e a estrutura dos planos.

A tabela abaixo apresenta o impacto no Benefício Retido, por plano 
de risco, caso haja um aumento de 10 pontos percentuais nos seus 

cálculo.

Pensão
Total 

A tabela abaixo apresenta o impacto nas provisões de longo prazo, 
segundo estrutura dos planos, caso haja uma  redução na taxa de 

Pensão
Total 

agregado das Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos - 
-

ções - PIC da Entidade.

A Entidade elaborou a sua concentração de risco, conforme a dis-
-

buição bruta se refere ao valor pago mensalmente para o custeio 
do plano contratado pelo participante. Assim, a composição do risco 
está distribuída da seguinte maneira:
  

 CE 100 111

 ES 22 25

 RS 101 115

 TO                                2 

ocorrência de perdas devidas a oscilações nos preços de mercado 

relacionado à eventual indisponibilidade de recursos de caixa para 

associado à possibilidade de descumprimento de um contrato nos 

O risco de mercado é a possibilidade de perda decorrente das os-
cilações nos valores de mercado, tais como preços, índices e ta-
xas sobre os descasamentos de prazos, moedas e indexadores de 
carteiras.
O processo de gestão e controle de risco é submetido periodica-
mente à avaliação e revisão. A ferramenta de análises usada pela 
Entidade está entre os principais métodos amplamente difundidos 
no mercado, sendo ele: 

-
nista utiliza cenários de níveis de taxa pré, cupom cambial, ações, 
entre outros fatores de risco. A projeção do mercado é estabelecida 
em função das curvas de taxa pré, cupom cambial, cupom de TR, 

projeções de preços, etc. Através do stress determinista, geramos 
o stress histórico, calculando o VaRs em função de cenários passa-
dos. A metodologia utilizada para o cálculo do Stress Test utiliza um 
histórico de 100 dias úteis para séries de preços dos ativos e adota 

Sabe-se que o mercado dispõe de outras metodologias de análi-
se de stress. Entretanto, devido às características da carteira da 
Sabemi Previdência Privada na data em questão, julgou-se que o 
teste de stress realizado pelo Sistema Maps era o mais adequado.

O Risco de Liquidez é a possibilidade desequilíbrio entre os ativos 
negociáveis e os passivos exigíveis. Este descasamento pode vir a 
comprometer a capacidade de pagamento da entidade.
A gestão do risco de liquidez tem como principal objetivo monitorar 
os diferentes prazos de liquidação de seus direitos e obrigações, 

-

Financeiro. Este departamento administra diariamente a liquidez 
de caixa com base em premissas estabelecidas de desembolsos 
e recebimentos.

Risco de crédito é a possibilidade de perda associada ao não cum-

tomador ou contraparte. 
A avaliação de risco crédito aos participantes é realizada de acordo 

Esta política está baseada em modelos usados pelo mercado de 
crédito, e condicionada a um histórico de índices de inadimplência.

A Entidade executa suas atividades de gestão de risco de capital 
por meio de um modelo de gestão centralizado, com o objetivo pri-
mário de atender aos requerimentos de capital mínimo regulatório 
para o segmento, segundo critérios de exigibilidade de capital de-
terminados pelo CNSP e SUSEP. 
Os principais objetivos da Entidade em sua gestão de capital são: 

-

otimizar retorno sobre capital para manutenção do patrimônio dos 
associados. Durante o período de reporte, e em períodos anterio-
res, a Entidade manteve níveis de capital acima dos requerimentos 
mínimos regulatórios.
Na tabela a seguir é demonstrado o cálculo do Patrimônio Líquido 
Ajustado, conforme determinações do órgão regulador.

-
gue demonstrado abaixo o cálculo do Patrimônio Líquido Ajustado 

Imóveis de renda urbanos que excedam 

Patrimônio Líquido Ajustado 

para negociação eram os seguintes:

Depósito a prazo 
c/garantia

Quotas de fundos de 

 SICREDI FIRF Títulos 
 Públicos 

Os títulos privados têm sua remuneração vinculada à variação da 

de valorização dos títulos públicos considera os preços médios di-
vulgados pela Anbima.

Os depósitos a prazo com garantia especial têm sua remuneração 
-

bancários - CDI.

Fundos de investimento cujo valor de mercado destas quotas de 
fundos de investimento é atualizado diariamente pelo valor da quota 
divulgado por suas respectivas administradoras.

Quotas de fundos de investimento em direitos 
creditórios

-

 1.121 

 Sem vencimento 

De acordo com normatização da SUSEP, os títulos e valores mobi-

circulante, independentemente do seu prazo de vencimento.

Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e 
contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, menos a perda 
(impairment

-
cia dos inputs usados no processo de mensuração. A hierarquia do 
valor justo tem os seguintes níveis:

ativos incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou 

-

-
-

dade, visando alta liquidez para honrar suas obrigações futuras e 
como uma política prudente de gestão de risco de liquidez. 

-
dade mensurados a valor justo:

  Títulos para Negociação

   Depósito a Prazo c/Garantia 

   Cotas de FIDC                                 
    1.121 

disponíveis para venda:

Polo CC FIDC I 
Total de títulos disponíveis para venda 

-
dinadas ordinárias emitidas pelo fundo de investimentos em direitos 
creditórios- Polo CC FIDC I.

Os saldos patrimoniais podem ser demonstrados por:

Circulante

Total do circulante 
Não circulante

Total 

acordos operacionais em que a Entidade atua como estipulante 

Nesta conta estão registrados os valores decorrentes de depósitos 
judiciais, também atualizados até a data do balanço. 

Depósitos judiciais - cíveis 

Depósitos judiciais - cíveis e outros 

São registrados nessa rubrica os imóveis destinados à venda do 
loteamento Parque Emboaba, do Estado do Rio Grande do Sul, 

Movimentação:

Baixa decorrente de venda 

Baixa decorrente de venda 
                     115

São registrados nesta rubrica propriedades para investimento no 
Estado de Santa Catarina, sendo: loteamento Morro dos Conventos 

                                      

Loteamento

Loteamento V.Sulmar 

Loteamento V.Sulmar 

Loteamento Morro dos 
             

Perdas por redução no 
valor recuperável

                                          

CPC 01, a Entidade efetuou análise de recuperação dos seus in-
vestimentos através de estudo técnico elaborado internamente, 

referente aos loteamentos Village Sulmar. A Administração avalia 
periodicamente a recuperação desses ativos de acordo com as nor-
mas contábeis vigentes.
Os investimentos Loteamento Nova Califórnia e Morro dos conven-
tos foram vendidos conforme demonstração abaixo:

Valor de Venda 

Perdas por redução no valor 
recuperável

Lucro/prejuízo na alienação 

São registrados nestas contas os valores decorrentes de fornecedo-
-

gações a pagar, provenientes das operações com correspondentes.

Circulante

 Outras obrigações a pagar          5
Total do circulante 

Não circulante

Total do não circulante 
Total de obrigações a pagar   5.251

em que a Entidade atua como correspondente.
-

-

-

Anteriormente esse valor encontrava-se registrado como provisões 
judiciais, no entanto a alteração foi efetuada em virtude de sua na-

-
do que os valores discutidos já foram depositados em juízo. Assim 
sendo, em caso de eventual improcedência das ações, não haverá 
o prejuízo referente aos valores já depositados, pelo contrário, os 
valores serão devolvidos à Entidade, em virtude da natureza con-
signatória das ações, sem conteúdo condenatório, o que implica um 
risco econômico apenas quanto ao pagamento de honorários de 
sucumbência e custas. 

São registrados nestas rubricas os valores decorrentes de impostos 

e contribuições sociais retidas de terceiros.

Refere-se à provisão para atendimento ao direito de férias, bem 
como os correspondentes encargos sociais.

São calculados e registrados com base nas alíquotas efetivas vigen-
tes. As entidades abertas de previdência privada complementar são 
isentas de Imposto de Renda e a partir da Instrução Normativa SRF 

Programa de integração social - PIS 

-

-
dade suspendeu o recolhimento mensal do referido tributo a contar 
do mês de maio de 2011, de acordo com a orientação dos assesso-

Referem-se ao saldo de arrecadação de planos previdenciários de 
-

samentos.
A

carteira de planos de previdência complementar proveniente da enti-

entre as partes, a Sabemi Previdência Privada, a partir da data de 
transferência, assumiu todas as obrigações pactuadas nos contratos 
vigentes e anteriormente pertencentes à Pecúlio União Previdência 
Privada. Adicionalmente, a Sabemi Previdência Privada comprome-
teu-se a garantir o pagamento dos passivos judiciais e extrajudiciais 
relativos aos fatos e ações judiciais anteriores à data de transferência 

o saldo já ajustado a pagar ao Pecúlio por conta das operações rela-

está provisionado na rubrica "outros débitos operacionais".

-

Em garantia às provisões técnicas, encontram-se vinculados à 
-

Dedução por depósitos judiciais 
Total a ser coberto 

Depósito a prazo com garantia especial 
Ativos oferecidos em cobertura 

As provisões técnicas de operações de previdência complementar são calculadas de acordo com notas técnicas atuariais e conforme
cálculos fornecidos pelo atuário habilitado, segundo as determinações da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e do Conselho
Nacional de Seguros Privados - CNSP.

Matemática de benefício concedidos

Resgates e outros a regularizar - 

Despesas administrativas - PDA                111 
Total       

Matemática de benefícios concedidos
- PMBC

Resgates e outros a regularizar -

Despesas administrativas - PDA 
Total  

A tabela abaixo mostra a movimentação das provisões para bene-
fícios da Entidade, denominada de tabela de desenvolvimento de 
benefícios:

 Um ano 
 Dois anos 
 Três anos 
 Quatro anos 

 Um ano 
 Dois anos 
 Três anos 
 Quatro anos 
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dos planos ativos e planos bloqueados, quanto à consistência das 
provisões técnicas e matemáticas constituídas, quanto à garantia 
das operações e compromissos técnicos assumidos, bem como 

entre ativos e passivos atuariais.
Neste sentido, a Entidade apresenta suas provisões técnicas e 
matemáticas adequadas aos termos da legislação em vigor citada 

-

no critério de provisionamento foi constituída em dezembro de 2012 

Susep proposta de TAC – Termo de Ajuste de Conduta para adequa-

acordo com o novo critério.

e constituída mensalmente, no decorrer do ano de 2012, seguindo 

mantida a sua constituição, enquanto esta se mostrar necessária, 
com o objetivo de atender a cobertura plena das garantias assumidas 
pela entidade, de acordo com a metodologia apresentada no relatório 
da Avaliação Atuarial.
No decorrer do ano de 2012 foi realizado o TAP – Teste de Adequação 

suas obrigações, conjugada com os valores de provisões constituídas 
nas datas-bases do teste, exceto nos casos relacionados a Processos 

de Ajuste de Conduta proposto pela Entidade.
-

promissos assumidos junto aos seus participantes, demonstrando 
perfeita solvibilidade.

Diretora

Aos Administradores
Sabemi Previdência Privada

-
-

das principais políticas contábeis e demais notas explicativas.

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e ade-

com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entida-
des supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados 
- SUSEP e pelos controles internos que ela determinou como ne-

livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas 
-

da de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria. 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 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados 
para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulga-

-
mentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo 
a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 

Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles inter-
nos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 

-
mentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas 

controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a 
avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razo-
abilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem 

tomadas em conjunto. 
-

priada para fundamentar nossa opinião com ressalvas.

-
vas relacionadas  a benefícios de previdência, que corresponde, 

contábeis aplicáveis às entidades supervisionadas pela SUSEP  
requerem que estes valores estejam contabilizados no grupo de  
Provisões Técnicas – Previdência Complementar. Dessa forma, em 

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito no pará-

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP. 

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes

  Carlos Eduardo Sá da Matta

 Diretora Presidente

Diretor Vice-Presidente

 Diretora Adm e Financeira

Continuação
( (LAT - LiabilityAdequacy Test)
Em consonância com o CPC11 e normativos SUSEP, foi elabora-
do o Teste de Adequação do Passivo - TAP da Sabemi Previdência 

está vinculada aos contratos dos planos de previdência com riscos 

cumprir com as determinações legais, o TAP também foi realizado 

2010 e 1 de janeiro de 2010, com o objetivo de se obter as relações 
comparativas entre os mesmos.

O resultado do TAP, avaliado a valor presente em cada data-base, 

-
visões já constituídas pela entidade, visando assegurar de forma 
plena os riscos a decorrer com as operações e/ou contratos de pre-
vidência vigentes, ou manter os seus saldos da forma como estão 
constituídos.
Para a realização do TAP, a Entidade agrupou os contratos de 
acordo com a estrutura atuarial dos planos e as fases em que se 
encontram.

-

provisionamento de ações judiciais relacionados com benefícios. A 
Entidade, mesmo antes da mudança na estimativa, cumpria a legis-

lação vigente na constituição de todas suas provisões. Com a mu-
dança, adotou critério mais conservador que o que vinha adotando 

valor este superior ao valor do Resultado do TAP. No decorrer de 
-

do novamente os Fluxos de Benefícios. O compromisso da Entida-
de com relação a constituição desta Provisão Técnica no decorrer 

– Termo de Ajuste de Conduta enviada pela Entidade e aguardando 
aprovação da Susep.

objetivo de se obter as relações comparativas entre os mesmos.

FB - Benefícios de Pecúlio RC e 
Rendas -Planos de Pensão e 

base do TAP, pelas quais a Entidade não detém seu controle. No contexto atual, a principal premissa que pode, com certa facilidade, ter 
alteração de valor em relação ao esperado é a mortalidade.

-
bua BR-EMS 2010, segregada por sexo e sem a aplicação de fatores de Improvement

que, mesmo com o aumento nos valores pagos de benefícios, não haveria a necessidade de constituição de nenhum valor adicional aos
já constituídos pela Entidade.

Segundo informações prestadas pelo setor técnico atuarial e de acordo com as respectivas notas técnicas, o  critério para constituição da 

ultrapassam o valor das provisões técnicas, calculadas mediante cálculos atuariais, têm a diferença provisionada nos processos não rela-
cionados a benefícios, mediante cálculo dos consultores jurídicos.
Os valores provisionados estão contabilizados na provisão de benefícios a regularizar e provisão de resgate e/ou outros valores a regularizar.

Provável

As contingências passivas, decorrentes de reclamações judiciais, levadas a efeito contra a Entidade, cujas perdas delas resultantes
não possam ser abrangidas pela cobertura de contratos, foram avaliadas pelos assessores jurídicos, internos e externos e abaixo são 
representadas:

Provável

SUSEP, para os quais  a provisão técnica de benefício será gradativamente constituída, conforme o teor do referido TAC. 

Ações pagas no período do total provisionado 

Atualização monetária 

Ações pagas no período do total provisionado em

Atualização monetária 

                                    

 Débitos de operações 

-
ferem-se a processos já arquivados para os quais foi constituída 
provisão técnica referente ao pagamento de rendas futuras oriun-

com decisão transitada em julgada para os quais foi constituída 
provisão técnica referente ao valor transitado em julgado no valor 

processual, sendo necessária a adequação da provisão técnica aos 

                                    

 Débitos de operações 

A partir de janeiro 2011, conforme deliberado em reunião extraordinária, os cargos da Administração e do Conselho estão sendo remune-

Atualização monetária          1     

Quantidade de ações novas no período  2

No exercício de 2012 não foi realizada a constituição da reserva de 

151, de acordo com os limites estabelecidos na legislação vigente. 

No exercício de 2012 não foi realizada a constituição da reserva de 

a legislação vigente. 

Efetuamos o detalhamento das principais contas da demonstração 
do resultado, conforme determina a legislação vigente:

Custo de aquisição
Despesas de cobrança 

Outras receitas e despesas operacionais

Despesas administrativas

 Recuperação despesas diversas 

Despesas com tributos

 Outras 

 Recuperação de despesas 250

 Outras receitas eventuais        15        22

 Outras Despesas                                                  

Resultado patrimonial

 Redução ao valor recuperável 

Ganhos e perdas com ativos não correntes

 Outros 

Emboaba, Loteamento Nova Califórnia e Loteamento Morro dos 

dezembro de 2012, vem aumentando progressivamente a partici-
pação do Plano de Pecúlio por Morte em relação ao arrecadado 
pela Entidade. 
Segundo as informações, o referido plano responde por aproxima-

-
-

bela com as informações referentes ao Plano de Pecúlio por Morte:

                                  

Nos períodos analisados a Entidade não teve despesas de comer-
cialização,  a sinistralidade  de toda a sua carteira de planos de 
previdência foi:

Benefícios

1112993


