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Senhores acionistas:
A Diretoria da Sabemi Seguradora S/A submete a V.Sas. o 
presente Relatório e as Demonstrações Financeiras da Companhia 
juntamente com o Parecer dos Auditores Independentes e o Parecer 
Atuarial, relativos ao exercício de 2013.
Cenário econômico 
O ano de 2013 trouxe o crescimento das taxas de juros no Brasil. A 
taxa Selic em 31 de dezembro de 2013 era de 10% a.a. Acreditamos 
que a mesma continue a ser elevada até níveis próximos de 11% 

O baixo crescimento econômico ocorrido em 2013 e o aumento dos 

Por outro lado, o mercado segurador continua bastante promissor, 
permitindo projeções interessantes de crescimento em nossas 

Mercado de atuação
A Sabemi Seguradora S/A é uma Companhia com quatro décadas de 

pagamento de servidores públicos, operando nos ramos de Seguro 
de Pessoas, Previdência Complementar e Assistência Financeira a 
seus segurados e participantes.
Em janeiro de 2009 a Sabemi Seguradora ingressou no Consórcio 
do Seguro DPVAT, de acordo com a Carta SUSEP/GABIN nº 205, de 
30 de dezembro de 2008. 
Desempenho da Companhia
A companhia registrou lucro líquido no exercício de R$ 5.812 mil, 
representando uma rentabilidade de 11,33 % sobre o patrimônio 
líquido médio. 
O resultado apresentado no exercício decorre principalmente da 
receita com prêmio de seguro de acidentes pessoais e prestamista 

participantes.
As receitas com prêmios e rendas de contribuições aumentaram em 

expurgadas as receitas com prêmios do ramo de seguro DPVAT, 

administrado pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 
DPVAT.

seguro DPVAT, administrado pela Seguradora Líder dos Consórcios 
do Seguro DPVAT.

Organização societária

Administrativo e Financeiro e Diretor Comercial, passando o Sr 

de Diretor Presidente, Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor 
Comercial.

SUSEP-SEGER de 5 de junho de 2013. 
Em Assembleia Geral Extraordinária de 15 de julho de 2013, 

como Diretor Presidente o Sr. Antonio Túlio Lima Severo, Diretor 
Administrativo e Financeiro o Sr. Alexandre Girardi, Diretora de 
Operações e Tecnologia a Sra. Eliana Schwingel Diederichsen e 
como Diretor Comercial o Sr. Leandro de Carvalho Nunes, dando 
continuidade ao processo de governança corporativa.

A Assembleia Geral Extraordinária de 18 de setembro de 2013 

55.000 mil, (Nota 18). 

Dividendos
A Companhia optou pelo pagamento dos juros sobre o capital próprio 

mínimos obrigatórios estabelecidos no Estatuto Social da companhia. 
Em Assembleia Geral Extraordinária de 6 de agosto de 2013 e de 

juros sobre o capital a conta do saldo de reservas estatutárias e do 
saldo de lucros ou prejuízos acumulados. (Nota 18).
Impostos e contribuições

a título de impostos e contribuições próprios, pagos e provisionados, 
no exercício. 
Controles internos
A Companhia, com vistas a garantir um crescimento sustentado, tem 
utilizado as boas práticas de Governança Corporativa, investindo 

prestadores de serviços, colaboradores, comunidade e demais 
partes interessadas. 

do grupo, dentre eles o da Sabemi Seguradora S/A, atuando de 

Ouvidoria

atendimento disponíveis.

Segurança da informação
A Companhia vem constantemente implementando um conjunto de 

controles, incluindo políticas, processos, estruturas organizacionais 

Recursos humanos

de seus colaboradores, instituiu desde 2006 um programa de 

de mercado. 

rigorosamente em dia, assim como todas as demais obrigações de 
qualquer natureza, seguindo os procedimentos determinados pelos 

Perspectivas futuras

seguro, plano de previdência complementar na modalidade de 

continuará reavaliando a estrutura de custos para dar suporte às 

Agradecimentos

e o talento que nos permitem obter resultados consistentes e 

Relatório da administração

Balanço patrimonial em 31 de dezembro - Em milhares reais Demonstração do resultado

exceto quando indicado de outra forma

Demonstração das mutações do patrimônio líquido  -  Em milhares reais

Continua

Ativo
Circulante    83.058 

        800 

     5.091 

  19.262

   Créditos tributários e previdenciários   3
   

Outros valores e bens           56 

Ativo não circulante

Realizável a longo prazo
62 201

    
          32         33

   Outros investimentos  32 33
    1.505

        561 
   Outros intangíveis         561 

Total do ativo

Passivo e patrimônio líquido 
Circulante    83.851
Contas a pagar

   Encargos trabalhistas   1.061 821

    2.661

  complementar          69        62
   Outros débitos operacionais   69 62

        550   
   Provisões judiciais (Nota 19 (b))  550 
Não circulante
Contas a pagar      6.009

         165       123
   Vida individual  165 123

        388 

     6.225 

 Reservas de lucros      2.639     2.980
Total do passivo e do patrimônio líquido

    

)

(20.829) (12.531)
Resultado com operações de resseguro
  Receita com resseguro  (1.159)

Resultado operacional  8.898 10.385
Ganhos e perdas com ativos não 

          (8)     2.993
Resultado antes dos imp. e participações     8.890 

Participações sobre o resultado  ) )
Lucro líquido do exercício      5.812     8.652
Lucro básico e diluído por ação 
em unidades de R$ 

         
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício    5.812    8.652
 Ajustes para:

  81 

 intangível  8 12
Variação nas contas patrimoniais:

 Créditos das operações de seguros, incluindo 
 ativos oriundos de contratos de seguros  1.181 (2.929)
 Créditos das operações com previdência 

 Outras contas a pagar  1.639 1.666 

 Débitos de operações com previdência 

 Provisões técnicas - seguros e resseguros  (2.036) 2.862

 Provisões judiciais    2.182 

Juros pagos  (59) (29)

atividades operacionais )
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

   (289) )

de investimentos (1.196) (1.182)

 Aumento de capital  13.000  
 Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos (6.152) (9.680)

 Pagamento de empréstimos (exceto juros)  )

 (9.680)

equivalentes de caixa       655 )
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

      800 

equivalentes de caixa       655 )

         Reserva de lucros
 Aumento  

  Capital Capital (em   Retenção  Lucros  
    social aprovação     Legal    de lucros  acumulados    Total

Dividendos sobre resultado de exercícios anteriores
 aprovados em AGE de 10/08/2012 (Nota 20.2)   (2.669)  (2.669)
Lucro líquido do exercício    8.652 8.652

Dividendos antecipados                                                                                                               (2.239) (2.239)
Em 31 de dezembro de 2012                  2.010                 
Aumento de capital AGE de 18/09/2013 (Nota 20.1)

Dividendos s/ resultado de exercícios anteriores aprovados

Lucro líquido do exercício    5.812 5.812

Reserva legal  290  (290)

Juros sobre o capital próprio/dividendos antecipados 
 aprovados em AGE de 06/08/2013 (Nota 20.2)    (2.692) (2.692)
 Juros sobre o capital próprio/dividendos antecipados 

                                      ) )
Em 31 de dezembro de 2013  13.000  2.300      339                

1 Contexto operacional 

seguros de pessoas, bem como em previdência privada comple-
mentar, nas modalidades pecúlio e de rendas. A Seguradora possui 
sede na Rua Sete de Setembro 515 - térreo, 5° e 9° andares, Centro 
- Porto Alegre/RS, tendo suas atividades reguladas pelo Conselho 
Nacional de Seguros Privados - CNSP e pela Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP.
A Seguradora também está atuando como correspondente de institui-

No exercício social de 2009, a Seguradora ingressou no Con-

-
dos - SUSEP, através de Carta SUSEP/GABIN nº 205, de 30 de 
dezembro de 2008.

vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios 

-
sentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP, incluindo os pronunciamentos emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e aprovados 

estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento 

das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de 
julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 

-

resultados abrangentes nos exercícios de 2012 e 2013. Conse-

sendo apresentada. 

Mudanças nas políticas contábeis e divulgações

para a Seguradora. 

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos 
bancários.

-
gorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado, disponíveis 

no reconhecimento inicial.

resultado
-

-

conta de receita ou despesa, no resultado do período ou exercício. 

-

-
ceiros derivativos.

o investimento em até 12 meses após a data do balanço.

Incluem-se nessa categoria os empréstimos concedidos e os recebí-

no ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior 

e títulos e créditos a receber, demais contas a receber e caixa e 
equivalentes de caixa, exceto os investimentos de curto prazo. Os 

-

-

incluído o risco de crédito do emissor. 

no balanço patrimonial quando há direito legalmente aplicável de 

base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

custo amortizado

qualidade de crédito de um ativo ou grupo de ativos está deteriorada, 
e os prejuízos de impairment

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

-
ções econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com as 
inadimplências sobre os ativos na carteira.

impairment, a Seguradora mensura o prejuízo. Nesta circunstância 
o saldo contábil é reduzido ao seu valor recuperável e o valor do 

Se, em um período subsequente, o valor da perda por impairment

evento que ocorreu após a perda por impairment ter sido reconhecida, 

do resultado.

análise das perdas prováveis sobre créditos a receber vencidos 
acima de 60 dias para contratos de pessoa jurídica. Foi avaliada a 
recuperabilidade (impairment) destes ativos em 31 de dezembro. 

-
das sobre créditos em consonância com determinações da SUSEP 

Realizável a longo prazo

quando aplicável, os rendimentos, encargos e as variações mone-

-

provável que o lucro tributável esteja disponível para ser utilizado na 

-

A Seguradora reconhece como depósitos  judiciais os bloqueios ban-
-

obras de arte. 

equipamentos e móveis e utensílios.

para imóveis, 10% para móveis e utensílios, 20% para equipamentos 
de processamento de dados. 

vigente. Este grupo está representado por marcas e patentes e 
licenças de sistemas aplicativos.
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PPNG =
Período de Vigência a Decorrer

Período Vigência de Risco
x Base de Cálculo*

durante sua vida útil estimável até cinco anos.
(leasing)

arrendamentos operacionais (líquidos de quaisquer incentivos recebi-

pelo método linear, durante o período do arrendamento.
A Seguradora arrenda certos bens do imobilizado e bens do intangível. 
Os arrendamentos, nos quais a Seguradora detém, substancialmente, 

-
rendamento pelo menor valor entre o valor justo do bem arrendado e 
o valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento.
Cada parcela paga do arrendamento é alocada, parte ao passivo e 

uma taxa constante sobre o saldo da dívida em aberto. As obrigações 

arrendamento, para produzir uma taxa periódica constante de juros 
sobre o saldo remanescente do passivo para cada período. Os bens 

durante a vida útil do ativo.
-

damento mercantil (leasing leasing
operacional.

-
derando, adicionalmente, todos os cenários com substância comercial 
em que o evento segurado ocorre comparado com cenários em que 

-
dade superior às mensalidades pagas pelos participantes. Contratos 

Passivos de contratos de seguros
As provisões técnicas visam dar garantia às operações de seguros 
de pessoas e de previdência complementar, sendo constituídas de 
acordo com as determinações do Conselho Nacional de Seguros Pri-
vados - CNSP e da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, 

Notas Técnicas Atuariais (NTA) ou previstos nas Avaliações Atuariais 

-

aos valores a pagar relativos a sinistros e despesas a ocorrer, a qual 

relativa ao período de cobertura dos riscos assumidos de cada apólice 
ou endosso, representativos de todos os contratos de seguro em vigor 

* Base de Cálculo é o Prêmio comercial incluído de cosseguro aceito, 
bruto de resseguro e líquido de cosseguro cedido e líquido da parcela 

-

valor corresponde a uma estimativa média dos valores calculados de 
PPNG, tomando por base os dados de prêmios emitidos em atraso 
dos últimos 6 (seis), meses imediatamente anteriores a data base de 
cálculo, alocados pela sua devida competência atuarial.

Seu cálculo segue à metodologia clássica de mercado, cujo saldo 

metodologia própria prevista em NTA. 
-

ída mensalmente para garantir o montante esperado de sinistros já 

dez/2013 ajustou-se a metodologia de cálculo, com vistas a se obter 
maior aderência de valor entre os ramos e seus riscos. Seu valor 

cujo critério de cálculo considera a estimativa do Percentual Médio 

triângulo de Run-Off, cujo valor constituído é extraído da média obtida 
dos resultados apurados nos últimos 3 meses do respectivo triângulo, a 

normativo, constituída a partir de dez/2013 com vistas a dar cobertura 
aos valores esperados relativos a despesas relacionadas a sinistros, 

individual
-

-
ponde aos compromissos assumidos com participantes de planos es-

prospectivo e tábua CSO-1958 para o seguro de vida individual e, 

-

destes compromissos. Os parâmetros de cálculo consideram a tábua 

Para ambos os planos se utiliza o método prospectivo e a taxa de 

cobertura dos riscos assumidos. 

* Base de Cálculo é o Prêmio comercial líquido da parcela do prêmio 

(PPNG - RVNE): constituída para dar cobertura aos riscos assumi-

-
ída mensalmente para garantir o montante esperado de sinistros já 

-

o somatório dos prêmios ou dos sinistros pagos do período de 12 

pecúlio, a IBNR é calculada por metodologia própria, cujo modelo 
baseia-se na estimativa do percentual médio ponderado, obtido 

triângulo de Run-Off, relativo aos valores 

constituído é extraído da média obtida dos resultados apurados nos 
últimos 3 meses do respectivo triângulo. 

PPNG =
Período de Vigência a Decorrer

Período Vigência de Risco
x Base de Cálculo*

Seu cálculo segue a metodologia clássica de mercado, cujo saldo 

jurídica.

abrange os valores destinados a devoluções de contribuições e 
resgates a regularizar.

normativo, constituída a partir de dez/2013 com vistas a dar cobertura 
aos valores esperados relativos a despesas relacionadas a sinistros, 

Teste de Adequação dos Passivos (LAT - Liability Adequacy Test

Este teste é realizado considerando-se como valor líquido contábil 
todos os passivos de contratos de seguro permitidos segundo o CPC 

-

do teste, a Seguradora elaborou uma metodologia que considera a 
-

-

similares), e, consequentemente, de como os respectivos riscos de 
-

zidos a data presente a partir de premissas de taxas de juros livres 
de risco, de onde se calcula o resultado parcial de cada um destes 

-

de Vida Individual, a Seguradora elaborou uma metodologia que 

mortalidade, estatísticas de sinistralidade e opções de resgate. 

reconhecidos pelo valor justo e, subsequentemente, mensurados 

Os demais passivos demonstrados incluem os valores conhecidos 
e calculáveis, acrescidos dos encargos e das variações monetárias 
(em base "pro - rata").

do adicional de 10% para o imposto de renda e à taxa nominal de 

-

de seguros e previdência deduzido de eventos indenizáveis.

assessores  jurídicos internos e externos, a natureza das ações, 
a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o po-

provável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos para a 

relevantes.

de competência. 
-

casos em que o risco coberto somente é conhecido após o decurso 

pelo valor proporcional ao prazo de vigência da apólice.

-
cidas  de acordo com o prazo de vigência do contrato.

-
lizadas simultaneamente ao reconhecimento das correspondentes 
receitas.

o regime de competência.

acionistas é reconhecida como um passivo nas demonstrações 

acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que 

estimativas e premissas envolvem, dentre outros, imposto de renda 

-

essas estimativas e premissas periodicamente.
-

sivos de seguros

consideradas na estimativa dos passivos que a Seguradora liquidará 
-

tenha ocorrido. Como consequência, os valores provisionados podem 

-

A Seguradora é parte em demandas judiciais envolvendo as áreas 
-

-

elaborados pela assessoria jurídica da Seguradora em conjunto com 

Impairment -

perda em ativos com características de risco de crédito e evidência 
objetiva de impairment similar aos da sua carteira para projetar os 

pelo menos a cada mês.

3 Gerenciamento de riscos

os riscos de mercado (taxa de juros), de crédito, de liquidez, de 
risco de seguros e de risco de capital. O gerenciamento desses 

3.1 Gestão de risco de seguro
A Seguradora atua junto ao mercado com produtos de seguro do 
segmento de pessoas, assim como planos de previdência comple-

securitária, pois opera com produtos de pessoas, na modalidade co-

os mesmos. Nos seguros Coletivos de Acidentes Pessoais e Vida, 
a Seguradora opera basicamente com contratos de vigência anual. 
Já os contratos do ramo Prestamista e da carteira de previdência e 
vida individual possuem prazos superiores há um ano. 

de sinistro ocorra, podendo haver, inclusive, incerteza sobre o valor 

sujeitos a oscilações. Para a quase totalidade dos seus contratos de 

e provisionamento, a Seguradora entende que o principal risco dos 
mesmos é aquele proveniente dos sinistros avisados, em situações 
onde os pagamentos das indenizações resultantes desses eventos 
possam exceder ao valor contábil de seus passivos atuariais. Essas 

-

estimados, segundo a metodologia de cálculo destes passivos, ou, 
quando, através de ações judiciais, a Seguradora é compelida a 
pagar indenizações que extrapolam ao valor contratado ou a sua 

o grupo de contratos de riscos similares, menor seria a variabilidade 

-

opera, bem como a experiência acumulada ao longo dos anos para 
lidar com os riscos ao qual está inserida, sendo que seus segmentos 

pela diretoria, com apoio do departamento técnico, que atuam de 

pessoal de vendas, procura monitorar a qualidade dos negócios 

melhorar o seu desempenho. 
Sobre os produtos:

por qualquer causa e morte por acidente, concentradas nos ramos 

as apólices em vigor pela Sabemi Seguradora incluem seguros 
de vida tradicionais, como visto, tendo como principal cobertura, 

carteira residual, cujos contratos pertencem aos ramos Educacional 
e Eventos Aleatórios - coletivos.

Atualmente, a Sabemi Seguradora comercializa unicamente um 

contratos mais antigos.

operações dos seguros de pessoas coletivos. 
Concentração de risco e análise de sensibilidade

planos de previdência.  Em 31 de dezembro de 2013, a carteira de 
seguros de vida contava com aproximadamente 260 mil contratos, 
destacando-se os ramos de Acidentes Pessoais Coletivos (0982) 

O segmento de previdência complementar, incluído o ramo de vida 

na de 2012, praticamente toda concentrada no plano de pecúlio. 
Este segmento obteve R$ 6,1 milhões de contribuições arrecadadas 

mencionado. Em 31 de dezembro de 2013 havia 90 mil contratos 

Vida Individual.
A garantia das operações vinculadas a estes planos é dada pelas 
provisões constituídas, e, no pecúlio, o qual segue o regime mu-

técnica entre receitas e despesas, com vistas a manter-se o controle 

como característica principal o reinvestimento de recursos próprios 

aos participantes. 
-

ridos compreendem os prêmios de seguros emitidos, líquidos de 
cancelamentos, restituições e cessões de prêmios a congêneres. 

Coletivo, e de contribuições dos Planos de Previdência e da carteira 
de Vida Individual: 

 auferidos auferidos
Grupos

Previdência + 
Vida Individual 6.198 3.606

nas regiões constantes do normativo de Capital Mínimo Requerido, 

respectivo percentual de risco de cada uma destas regiões, con-

de 2012 para 2013: 

dos Riscos   Diretos de Risco Diretos de Risco
Região 1 (AM, 
PA, AC, RR, AP

 (PI, 

Região 3 (PE, 

 (SE
 e BA) 281 0,5% 500 0,9%

 (GO, 

Região 6 (RJ, ES 

Região 7 
Região 8 (RS, 

Análise de Sensibilidade

aos riscos de sinistros e volume de indenizações, entendeu-se 

considerando-se o retorno da sinistralidade para Pessoas - Coletivo 

vista que em 2013 este parâmetro apresentou índice de 12,60% 

curva de normalidade da Companhia. Este parâmetro resulta em um 
agravamento para o teste de 30% nas despesas com estes sinistros.

este indicador vinha crescendo até o ano de 2012, quando apresentou 

agravamento de 15% nesta rubrica contábil, representando o retorno 
ao parâmetro de 2012, acrescido de uma margem de segurança.

um incremento estimado na rubrica de despesas/indenizações com 

observar-se representativas oscilações no histórico de sinistralida-

pecúlio possuir um contingente importante de participantes em risco. 
As taxas de sinistralidade destes grupos seguem divulgadas abaixo: 

Sinistralidade Sinistralidade
Grupos

-

à taxa básica de juros da economia brasileira.

líquido oriundos das premissas de agravo na rubrica de sinistros 

  Impacto no resultado
  e no patrimônio líquido
Premissas dos testes de sensibilidade 
Agravamento de 30% nos sinistros

de Pecúlio (169) (92)

os mesmos parâmetros de agravamento da sinistralidade observados 
-

lações, portanto envolvidos neste recálculo seriam os de Seguros e 

Futuros, os quais apresentaram os resultados da tabela a seguir: 

Recálculo do Comissões

complementar, uma vez que as provisões constituídas apresentam-se 

a) risco de mercado, que é aquele associado à possibilidade de 
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 
oscilações nos valores de mercado,  tais como preços, índices e 
taxas sobre os descasamentos de prazos, moedas e indexadores 

usada pela companhia está entre os principais métodos amplamente 

Metodologia do Stress Test do Sistema Maps: O stress determinista 
utiliza cenários de níveis de taxa pré, cupom cambial, ações, entre 

projeções de preços, etc. Através do stress determinista, geramos 
-

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 
o percentual de 95%.
Para o cálculo do Stress Test sobre os Ativos Financeiros da 

de 0,009126% sobre o total dos ativos. O teste também apresentou 

Os resultados encontrados demonstram o baixo risco das aplicações 
quando expostas as possíveis variações dos valores de mercado. 

caracterizados pelo seu risco soberano. Sabe-se que o mercado 
dispõe de outras metodologias de análise de stress. Entretanto, 
devido às características das carteiras da Sabemi Seguradora na 

Sistema Maps como o mais adequado.

O risco de liquidez é a possibilidade de desequilíbrio entre os ativos 
negociáveis e os passivos exigíveis. Este descasamento pode vir a 
comprometer a capacidade de pagamento da Seguradora.

-

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

totalidade ou parte de suas obrigações para com a Seguradora. 

nível de risco de crédito a que está sujeito as peculiaridades que 

carteira de recebíveis, a seletividade de seus clientes, garantia de 

de minimizar eventuais problemas de inadimplência em operações 

está descrita na Nota 6.3.2.
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-
mário de atender aos requerimentos de capital mínimo regulatório 
para o segmento, segundo critérios de exigibilidade de capital de-
terminados pelo CNSP e SUSEP. A estratégia e o modelo utilizados 

adotada pela Seguradora.

-

planejamento estratégico periódico da Seguradora.

regulatórios mínimos determinados pelo CNSP e SUSEP e (ii) otimizar 
retorno sobre capital para os acionistas.
Durante o período de reporte, e em períodos anteriores, a Segura-
dora manteve níveis de capital acima dos requerimentos mínimos 
regulatórios.

Líquido Ajustado, Margem de Solvência e Capital mínimo requerido, 

Adequação de capital

(-) Obras de arte      (32)      (32)

33% do sinistro retido anual médio (36 meses) 10.685 10.093

 15.000 15.000

  Capital adicional de risco de crédito 13.898 11.283
  Capital adicional de risco operacional 

 30.591 

Caixa 2 2
Depósitos bancários de curto prazo 
       800

  
  Custo Valor de Custo Valor de
  atualizado mercado atualizado mercado
Letras Financeiras

Depósito a Prazo com
Garantia Especial -
DPGE (b) 3.815 3.815 2.521 2.521

Outras aplicações (d)    2.503   2.503
Total de títulos para

      59.559   59.559   61.666   61.666

do Tesouro - LFT 

divulgados pela Anbima.

 FIDC XP 616

 Plural Extra Multimercado (i) 62 201

Debentures
 Via Norte 6 11

 Centrovias 11 20

 Taesa Tae Transmissora Aliança de

 Amil - aml 0 539
 AES Tiete 261 389
 Alupar 0 126
 Elektro Eletricidade 519 519

Resseguradora IRB          5
      2.503

Negociação

      
    1.063     

 A vencer acima de 360 dias   1.066      2.521
    3.815      2.521

 A vencer acima de 360 dias 

 A vencer até 90 dias 961

 A vencer acima de 360 dias 

 A vencer acima de 360 dias   3.861      11.111
  10.189
Retenção de sinistro - IRB          5
  59.559      61.666

-

registrados no ativo circulante, independentemente do seu prazo 
de vencimento.

disponíveis para venda: 

  
  Custo Valor de Custo Valor de

atualizado mercado atualizado mercado
Polo CC FIDC I 1.519 1.519 9.961 9.961
Angá Sabemi
Consignados I       
Total de títulos
disponíveis para
venda    9.961   9.961

-

creditórios e outras avenças, o Polo Crédito Consignado Fundo de 
Investimento em Direitos Creditórios I (Cessionário), juntamente 

S.A. Corretora de Valores Mobiliários, Câmbio e Commodities (Ad-
ministrador), Sabemi Seguradora S.A. (Cedente) e Banco Santander 
S.A. (Custodiante). A Sabemi Seguradora participa no Patrimônio do 
POLO Crédito Consignado FIDC I, com 20% do total do Patrimônio 

Fundo iniciou suas atividades em julho de 2011.
O CPC 36 (R2) - Demonstrações Consolidadas e suas interpretações, 

caso do FIDC acima, devem ser consolidadas quando a essência 
do relacionamento entre a entidade e a EPE indicar que a EPE é 

evidências de controle do FIDC por parte da Sabemi , bem como os 

-
dadas. Em conjunto com essa análise e de modo a corroborar esse 

podem ser desreconhecidos, isto é, se a entidade retém os diretos 

Direitos de Crédito cedidos pela Sabemi ao FIDC, uma vez que:
-

-

devedores dos Direitos de Crédito, tampouco em recomprar eventuais 

que esta realize subscrições adicionais de tais cotas, em caso de 

Vendas 
Saldo quotas em 31 de dezembro de 2012 10.232

Vendas 
Saldo contábil, líquido em 31 de dezembro de 2013       2.051

-

para a Sabemi Participações S/A, remanescendo o saldo de 2.051 
cotas subordinadas ordinárias na Seguradora, representativas de 
2,91 % do total subscrito.

-

creditórios e outras avenças, o Fundo de Investimento em Direitos 
Creditórios Angá Sabemi Consignados I (Cessionário), juntamente 

-
buidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (Administrador), Sabemi 
Seguradora S.A. (Cedente) e Banco Santander S.A. (Custodiante). A 
Sabemi Seguradora participa no Patrimônio do FIDC Angá Sabemi 

atividades em outubro de 2013.

Saldo quotas em 1º de janeiro de 2013 0
Aquisições 11.556
Vendas
Saldo contábil, líquido em 31 de dezembro de 2013 
No exercício de 2013 a Seguradora adquiriu 11.556 cotas subordi-
nadas ordinárias, totalizando um saldo de 11.556 cotas subscritas. 

Previdência Privada e 5.503 cotas para a Sabemi Participações S/A, 

   

 A vencer acima de 360 dias       9.961
      9.961

Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e 

(impairment), esteja próxima de seus valores justos. 

inputs
justo tem os seguintes níveis:

-

-

-

egu-
radora mensurados a valor justo:
  

Nível 1  Nível 1 
Ativos Mensurados ao Valor Justo

 Depósito a Prazo c/Garantia
 Especial - DPGE  3.815  2.521

 Outros          5         0
   63.593   2.503  

Nível 3 da hierarquia do valor justo.

   
Prêmios a receber
 Prêmios diretos 
Operações com Resseguradoras
 Outros créditos 
Outros créditos operacionais
 Consorcio DPVAT (i)      856
    5.091

administrados pela Líder Seguradora.
Composição por idade
As composições de créditos de operações de seguros (prêmios 

demonstradas a seguir:

 A vencer Vencidas  A vencer Vencidas

   dias  Total    dias  Total
Prêmios a

riscos sobre
créditos (*)                 
Saldo         

período de inadimplência supera os sessenta dias da data do ven-

A partir do exercício de 2013, a Seguradora passou a registrar as 
operações de previdência complementar utilizando-se de contas de 

31 de dezembro de 2013, para posterior baixa em contra-partida 

aplicado no exercício de 2012 que previa o registro dos recebimentos 
decorrentes de operações de previdência complementar diretamente 
contra o resultado. 

Circulante
  Títulos e créditos a receber
 Créditos a receber - partes relacionadas

 Créditos a receber        120    509
         532    3.335

(15.822) (11.859)

Créditos tributários e previdenciários
 Crédito de imposto de renda                                 3
Outros créditos

 judicial        195

Total do circulante     19.262
   

 Títulos e créditos a receber
 Créditos a receber - partes relacionadas
 (Nota 18)     19.830

    19.830

    (9)
    10.282
    30.112

-
monstrados a seguir:

Circulante      Não circulante

 FIDC Angá (ii)      
   18.212   16.080

Receitas a apropriar

 FIDC Angá (ii)    15.158     
   (6.229)  
   11.983   10.291

 crédito sobre 
(15.822) (11.859)     (9)

 participantes    10.282

da Seguradora.
Ainda:
(i) No exercício de 2013 os valores contábeis das operações de 

de até 60 meses, pagos em moeda corrente. O resultado das ope-

em Direitos Creditórios I, onde a Sabemi Seguradora S.A. exerce 
administrativamente a cobrança desses títulos.

POLO CC FIDC I, parcelas liquidadas antecipadamente no montante 
-

de direitos creditórios no montante de R$ 815 (2012 - R$ 803), a qual 

(ii) No exercício de 2013 os valores contábeis das operações de 

-

I, onde a Sabemi Seguradora S.A. exerce administrativamente a 
cobrança desses títulos.

do FIDC Angá Sabemi Consignados I, parcelas liquidadas anteci-

-

montante líquido a receber na data do Balanço. Para tal estimativa, 
a Seguradora considerou a ocorrência histórica de perda da carteira 
de títulos combinada a uma análise estatística e ao julgamento da 
área interna de crédito. O método aplicado nesta análise considera 

tomados a partir do histórico dos títulos e das particularidades da 

inadimplência para cada categoria:

 Grupo Descrição             

  A 1 a 12 Parcelas

Com parcelas quitadas  vencidas    110 36
nos últimos 12 meses C 25 a 36 Parcelas

                                       D         Acima de 36 Parcelas
   vencidas
  E 1 a 12 Parcelas

   vencidas  1.912 85
  G 25 a 36 Parcelas

nos últimos 12 meses  H 
 vencidas 2.650 1.080
I
 vencidas

   J Suspensos 
Total   16.006 11.868

-

no mercado.

a participantes, por idade de vencimento em 31 de dezembro de 

   
A vencer em até 12 meses 185 2.331

Vencidos acima de 36 meses 
    36.215 

Impairment

julgou adequado revisar o método de estimativa do impairment de 

impairment) sobre créditos 
de títulos a receber é demonstrada na tabela a seguir:
   
Saldo inicial 11.868 10.338

impairment
impairment

Baixa para prejuízo      (906)
  16.006    11.868

impairment

-
impaired.

do relatório é o valor contábil de cada classe de contas a receber 
mencionada acima.

-

inadimplentes e ultimo pagamento registrado a mais de 12 meses.

A rubrica Depósitos judiciais contempla os depósitos judiciais 
decorrentes de sinistros, encargos trabalhistas e encargos sociais, 
demonstrados a seguir:
        2013      2012

Depósitos judiciais - trabalhistas        236
      3.626
7 Imposto de renda e contribuição social
7.1 Imposto de renda e contribuição social diferidos

provável que o lucro tributável esteja disponível para ser utilizado na 

-

        2013      2012

       352    335

         93    112

temporais     2.138     1.502
Total     2.510

de esgotados os recursos legais de cobrança. Eventuais recupera-

valores a serem excluídos da base tributável.

temporais

Ano                          cíveis         trabalhistas      Total

2015 185 6 191

Em 2019 e
após 2019                   981         51     1.032

93     2.138

Imposto Contribuição
  de renda            social  Total

resultado          (19)   (11)   (30)
Saldo em 31 de dezembro de 2012       1.160  

resultado 531 319 850

resultado         (123) )
Saldo em 31 de dezembro de 2013  2.510

                                 2013                                  2012
Imposto Contribuição Imposto Contribuição

de renda            social de renda            social

8.633 8.633 13.311 13.311
          25      15      25      15

 Outros       (25)      
      1.106      2.851       1.808

8 Investimentos

      2013    2012
Obras de arte 32 32
Outros investimentos                                                                  1
          32        33
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  móveis e utensílios   imobilizações imobilizado
Saldo contábil, líquido em 1º de janeiro de 2012 1.259 102 1.361
Aquisições 693 693
Baixas (20) (90) (110)

(1)

Baixas (162) (162)

Saldo contábil, líquido em 31 de dezembro de 2013                         1.859                

 Desenvolvimento de sistemas
Marcas e patentes  Total do intangível

Baixas (218) (218)
(90) (90)

Saldo contábil, líquido em 31 de dezembro de 2012 23

Baixas
(123) (123)

Saldo contábil, líquido em 31 de dezembro de 2013 23 538 561

11 Obrigações a pagar
O saldo de obrigações a pagar está assim representado:
      2013    2012
Circulante

Sabemi Tecnologia (Nota 18) 1.102 88

Sabemi Negócios (Nota 18) 296
Acordos processuais  5
Outras obrigações a pagar - Partes relacionadas (ii)
Acordo Banco Original (iii) 200
Outras obrigações a pagar    1.239     1.368
Total do circulante      8.515

Outras obrigações a pagar                                           300
     6.009

   15.206

2.060) (Nota 20.1(b)) e juros sobre o capital R$ 808 (2012 - R$ 
808) (Nota 20.2).

-

existentes, determinando que o Banco Original levante os valores 

obriga-se a pagar o valor de R$ 1.000,  em 60 (sessenta) parcelas 

O saldo de Impostos e encargos sociais a recolher está assim 
representado:
      2013    2012

Instituto nacional de seguridade social - INSS 256 180

Outras retenções de terceiros      95
   

-

O saldo de Impostos e contribuições inclui valores relativos a provi-
sões assim constituídas:
      2013    2012

        516

      2013    2012
Prêmios e emolumentos recebidos 915 828
Outros depósitos (*) 
   

 2013

dias dias dias dias dias dias Total
Prêmios e
emolumentos

Outros

 2012

dias dias dias dias dias dias Total
 Prêmios e
emolumentos

16 Passivos de contratos de seguros

sociedades seguradoras. O principal aspecto que impactou na Segu-

esperados relativos a despesas relacionadas a sinistros. 
   2013    2012

Vida individual 631 591

        58.129

Longo prazo      553     888
        58.129

-
cios do Seguro DPVAT S.A.

passivos para o exercício de 2012 e o período encerrado em 31 de 
dezembro de 2013: 
Seguro de Pessoas Coletivo: movimentação das provisões 

 *PPNG+RVNE

Provisão    2013    2012

IBNR 952 1.091
PDR                                                                         923     
*PPNG+RVNE

passivos atuariais oriundos dos contratos de seguro para o exercício 
de 2012 e o período encerrado em 31 de dezembro de 2013:
Compe-  PIC

Saldo em

Saldo em

Saldo em

Tipo    2013    2012

PIC PMBAC (1) 1
PCC 30 0
PDA 1 (10)

PBR - (2)
PROVAR 2 189

encerrado em 31 de dezembro de 2013:

Reversões 0 (61) - (63) - - (10) (1.525) (29) - - (1.688)

*PPNG+RVNE

Provisão    2013    2012

PMBAC - -

PDA  (112) 10

PBR 108 216
PROVAR 13 3
OPT  - -
PCC - -
*PPNG+RVNE

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

   2013    2012
Ativos oferecidos em cobertura 

 Depósito a prazo - DPGE 3.815 2.521

 Depósitos especiais no IRB 

 Total das provisões técnicas       58.129

     891      688

(*) Aplicações administradas pela Seguradora Líder.
16.3 Comportamento da provisão de sinistros em anos poste-
riores aos anos de constituição

-
tros da Seguradora, denominada de tábua de desenvolvimento de 
sinistros:

Seguro de Pessoas Coletivo

Seguro de Pessoas Coletivo Administrativos

Plano de Pecúlio

Plano de Pecúlio administrativo

Exercício atual 0 0  3

Exercício atual  -

A tabela a seguir mostra o desenvolvimento de pagamentos de 
sinistros. O objetivo dessa tabela é demonstrar a consistência da 
política de provisionamento de sinistros da Companhia. 

Seguro de Pessoas Coletivos 

Provisão período

Pagamentos
Um ano mais tarde 595 1.651 2.036 1.055
Dois anos mais tarde 662 1.888 2.099 

(*) Líquido de resseguro
Seguro de Pessoas Coletivos administrativos 

Provisão período

Pagamentos

(*) Líquido de resseguro

Provisão período

Pagamentos

(*) Líquido de resseguro
Plano de Pecúlio

Provisão período

Pagamentos

Plano de Pecúlio administrativo

Provisão período

Pagamentos

Três anos mais tarde 265 355 

Provisão período

Pagamentos
Um ano mais tarde - - 5 38
Dois anos mais tarde - 2 8 
Três anos mais tarde 2 3 

LAT
– Liability Adequacy Test
Em consonância com o CPC 11 e normativos SUSEP, mais espe-

está vinculada aos contratos dos planos de seguros com riscos em 
vigor na data base de 31/12/2013. O resultado do TAP, avaliado a valor 
presente na respectiva data base, tem como intuito constatar a neces-

às provisões constituídas, com vistas a garantir plenamente os riscos 

agrupou os contratos de acordo com sua estrutura de planos e bases 

desconsiderando as operações do ramo DPVAT.

Legenda: PR é Prêmio Registrado e PF é Prêmio Futuro
*exceto saldos de PIP, PIC ou PCC, se houver 

:

Seguros + Pecúlio Eventos Ocorridos PR (383)

17 Partes relacionadas
                                                                                                                                                              

Sabemi Pecúlio União Sabemi Sabemi Sabemi Sabemi

         Privada           Privada          Ltda.                 S.A.        Ltda.          Ltda.   Físicas    Total
Ativo

Passivo
 Outras obrigações a pagar (i) (563)     (563)

 Juros sobre capital próprio
 (Nota20 (c))    (808) (808)

Resultado do exercício 
 Despesas - pró-labore (iii) (6.030) (62)     (6.092)

                                                                                                                                                              
Ativo

 Títulos e créditos a receber (ii)  19.830    19.830
Passivo
 Outras obrigações a pagar (i) (265)     (265)

 Juros sobre capital próprio
 (Nota 20(c))    (808) (808)
 Reembolso ações (Nota 10 (a))    (2.060) (2.060)
Resultado do exercício 

Saldos das provisões constituídas:

 Valor Número Valor Valor Número Valor
Probabilidade de perda do risco de casos provisionado do risco  de casos provisionado

Provável         552         552            552       62       552
        2.985                  103       2.905

em vista de arredondamento.
Conclusão

, em valor residual 

-

resgate e/ou outros valores a regularizar.

acordo com as respectivas notas técnicas, como critério para cons-

25% para as possíveis e 5% para as remotas.

Movimentações das provisões:    2013    2012

Total pago no exercício (325) (258)

     205       210
  2.985      2.905
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Parecer atuarial

Relatório dos auditores independentes sobre as 

Diretoria
Antonio Túlio Lima Severo

Diretor Presidente, Diretor Adm. -Financeiro e Diretor Comercial

Diretora de Operações e Tecnologia

Eder Gerson Aguiar de Oliveira
Atuário MIBA 630

Beatriz Varela Fernández
Contadora CRCRS nº 051.365/O

Aos Administradores e Acionistas
Sabemi Seguradora S.A.

S.A. ("Seguradora"), que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do resul-

políticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações 

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 

Responsabilidade dos auditores independentes

-
da de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas 
pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o 

-

-
-

mentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo 

-

-

-
das em conjunto. 

-

Opinião

-

S.A. em 31 de dezembro de 2013, o desempenho de suas opera-

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

 PricewaterhouseCoopers
 Auditores Independentes
 CRC 2SP000160/O-5 "F" RS

 Geovani da Silveira Fagunde
 Contador CRC 1MG051926/O-0 "S" RS

1.

em especial as Resoluções CNSP nos. 281/2013 e 162/2006, no 

as carteiras de seguros e de previdência, quanto à consistência das 
provisões técnicas constituídas e seu objetivo de garantia das ope-
rações e compromissos assumidos.

 Observando-se às operações de Seguros, os testes e análises 
realizadas junto às provisões constituídas de prêmios acusaram 

e obter maior aderência entre os ramos e seus riscos. O Teste de 
-

visionamento complementar.
3.

-
dos. O TAP resultou na necessidade de provisionamento comple-

-
das situações relevantes, assim como a base de dados se mostrou 

-

assumidas no período avaliado. As análises do TAP, em consonân-

respectivo relatório. 

ATUÁRIA BRASIL Assessoria, Consultoria e Auditoria

 Eder Gerson Aguiar de Oliveira Luiz Ernesto Both

 Eliana Schwingel Diederichsen
Diretora Responsável Técnica

 Valor Número Valor Valor Número Valor
Probabilidade de perda do risco de casos provisionado do risco  de casos provisionado

Provável      5.895        5.895          
          3.986       5.895           10.328       3.229      

-58) trabalhistas.

R$ 880 (2012 - R$ 838).

em primeira instância.
Movimentações das provisões:

 Fiscais Trabalhistas Cíveis Fiscais Trabalhistas Cíveis

    320     31        1.168
      880     232    5.663     838    281   

O Capital social subscrito e integralizado é de R$ 55.000 (2012 - R$ 

a voto, nominativas sem valor nominal.

Foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de 19 de setembro 
de 2013 aumento de capital social no valor total de R$ 13.000, com 

sessenta e quatro mil, setecentos e cinco reais e oitenta e oito 

na data-base de 31 de julho de 2013.
-

-

ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, e 12.550 ações 

Ato homologado através da Portaria SUSEP/ CGRAT nº 1.112, de 
28 de junho de 2010. 

-

pelo valor patrimonial da cada uma, considerando o valor patrimonial 

-

-
lizando 3.265 ( três mil , duzentos e sessenta e cinco) ações que 

reembolsado aos acionistas da Seguradora. Em 31 de dezembro de 
2013 o valor atualizado a ser reembolsado aos acionistas montou 

-

representativas do capital social da Seguradora, que permanece no 

junho de 2012.

pelo valor patrimonial da cada uma, considerando o valor patrimonial 

daquela data. Deste modo, 5 (cinco) ações ordinárias e todas 

ao capital social, e que representam um montante de R$ 10 a ser 
reembolsado aos acionistas da Seguradora. Em 31 de dezembro de 
2013 o valor atualizado a ser reembolsado aos acionistas montou 
R$ 11 (2012 - R$10).

exercício, após abatimento das destinações do resultado. 

Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo de 25% sobre 

os

mínimos obrigatórios /juros sobre o capital próprio, dispostos no 
Estatuto Social da Companhia, de 25 % do lucro líquido do exercício 

Lucro líquido do exercício 5.812 8.652
(-) Reserva legal - 5%    (291)

  5.521      8.219
Dividendos mínimos obrigatórios (25%)   1.380      2.055

Dividendos intermediários (ii)  2.239
Juros sobre capital próprio intermediários (ii)  1.583
Dividendos intermediários (iii) 1.602
Juros sobre capital próprio intermediários (iii) 1.090
Dividendos intermediários (iv) 1.966
Juros sobre capital próprio intermediários (iv)      525      
Total dividendos e juros intermediários    5.183     
Dividendos relativos a resultados anteriores (v)  2.669
Dividendos relativos a resultados anteriores (vi) 
Total de dividendos/juros sobre o capital próprio    6.153      9.918

aprovados na AGE de 10 de agosto de 2012.
Os dividendos e juros sobre o capital próprio no montante de R$ 

de dezembro de 2012. 
Os dividendos e juros sobre o capital próprio no montante de 

de 6 de agosto de 2013. 
Os dividendos e juros sobre o capital próprio no montante de R$ 

diretoria de 16 de dezembro de 2013.

de 10 de agosto de 2012.

Prêmios ganhos 

 Outros     2.600
    82.068

Sinistros ocorridos 

 Indenizações avisadas de consórcios e

 Despesas com sinistro de consórcios e

  (1.363)
 (26.883)

 Comissões 
Outras receitas e despesas operacionais

 Despesas judiciais (3.151)
 Outras despesas com apólices    (1.863)

(20.829) (12.531)
Despesas administrativas 

 Publicidade e propaganda institucional (1.091) (396)

 Donativos e contribuições (55) (80)

    122
188)

       2013      2012
Despesas com tributos 
 Impostos municipais (86) (52)
 COFINS (2.922) (2.366)

         (3)
    (3.159)

       2013      2012

 Juros bancários (36) (2)

 Acordos contratuais (1.000)
         (8)    (1)

 Créditos tributários a compensar (iii)                      3.086
           (8)    2.993
(i) As receitas e despesas decorrentes das operações de seguros do 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

FIDC I e FIDC ANGÁ no montante de R$ 3.660 (2012 - R$ 1.366).

lucro atribuível aos acionistas da sociedade, pela quantidade média 
ponderada de ações ordinárias emitidas durante o exercício.

Seguradora ajustou o lucro atribuível aos titulares de ações ordinárias 
(capital próprio ordinário) da Seguradora, bem como o número médio 

       2013      2012
Lucro atribuível aos acionistas da sociedade 5.812 8.652

Participação dos empregados nos lucros

Lucros e/ou Resultados (PLR) 2012 homologado. Para o exercício 

10.101, de 19 de dezembro de 2000, devidamente homologado no 

acidentes pessoais coletivos - APC e o Prestamista, bem como o 

A seguir apresenta-se um quadro com os principais parâmetros de 
cada plano, posicionado em 31 de dezembro de 2013:

APC  variável variável
Prestamista BR-EMS (morte) 6% a.a. variável variável
Pecúlio CSO-1980 6% a.a. 30% 

                                2013                                  2012

Ramo  Ganho   I.S. %  I.C. %  Ganho   I.S. %   I.C. %

Outros  0,00%    2.600 
    82.068 32,91%  

I.S. - Índice de Sinistralidade
I.C. - Índice de Comissionamento

disciplinar sobre diversas matérias que possuem um número rele-
vante de emendas propostas. Assim sendo, é possível que algumas 
das suas disposições sejam revistas. Com base no texto vigente e 

-
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