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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012
(EM MILHARES DE REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO (NOTA 12)
(EM MILHARES DE REAIS)

Safra Vida e Previdência SA
Av. Paulista, 2.100 - São Paulo - SP / CNPJ nº 30.902.142/0001-05

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Submetemos à apreciação de V.S.as., as demonstrações contábeis 
da Safra Vida e Previdência S.A relativas aos períodos findos em 31 
de dezembro de 2013 e de 2012, em conjunto com o Relatório dos 
Auditores Independentes.
1. CONJUNTURA ECONÔMICA 
Após a economia brasileira ter contraído 0,5% no terceiro trimestre de 
2013 em relação ao anterior, o quarto trimestre de 2013 deve mostrar 
recuperação e crescer 0,7%. No último trimestre do ano, continuou-
se a observar uma melhor dinâmica do comércio e uma atividade 
industrial ainda fraca, o que deve levar o PIB a ter encerrado o ano 
de 2013 com crescimento próximo a 2,3%. A depreciação cambial de 
15,1% em 2013 influenciou a inflação no ano, que atingiu 5,91% ante 
5,84% em 2012 – apesar de não ter sido o único fator determinante. 
A inflação de serviços permaneceu em nível bastante alto (8,7%) 
apresentando tendência de aceleração. Já os preços administrados 
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mostraram crescimento de apenas 1,54%, beneficiados pela redução 
nas tarifas de energia e pela revogação de diversos reajustes nas 
tarifas de ônibus durante o ano.
Com a inflação se mantendo em nível elevado, o Banco Central 
prosseguiu com o aperto da política monetária iniciado em abril – 
elevando a taxa Selic para 10,00% no final de novembro (de 7,25% 
em março) e indicando continuidade do ciclo. Com relação às contas 
fiscais, o governo central apresentou superávit primário de R$ 75,3 
bilhões (1,57% do PIB); os governos regionais mostraram economia 
primária de R$ 16,3 bilhões (0,34% do PIB) e as estatais, déficit 
de R$ 321,6 milhões. O setor público consolidado registrou, assim, 
superávit de R$ 91,3 bilhões (1,90% do PIB). A taxa de câmbio 
encerrou o ano em R$ 2,34/US$, ante R$ 2,04/US$ no final de 2012.
2. PERFORMANCE NO PERÍODO
A Safra Vida e Previdência S.A encerrou o ano de 2013 com 

patrimônio líquido de R$ 129,6 milhões e lucro líquido de R$ 53,8 
milhões. Os ativos totais totalizaram R$ 3.719,5 milhões, representados 
basicamente por aplicações em títulos e valores mobiliários. Os prêmios 
emitidos líquidos somaram R$ 156,9 milhões no ano de 2013 (R$ 156,0 
milhões no ano de 2012). O índice de sinistralidade foi de 25,1% em 2013 
(22,6% no ano de 2012).
As provisões técnicas das carteiras de PGBL e VGBL totalizaram  
R$ 3.472,5 milhões em 31 de dezembro de 2013 (R$ 2.910,9 milhões em 
31 de dezembro de 2012). As receitas com contribuições de PGBL e VGBL 
somaram R$ 375,4 milhões no ano de 2013.
Agradecemos aos nossos funcionários pela dedicação e esforço 
demonstrados, aos corretores e em especial, aos nossos clientes pela 
confiança e fidelidade.

Aprovado pela Diretoria
São Paulo, 29 de janeiro de 2014.

1. CONTEXTO OPERACIONAL - A Safra Vida e Previdência S.A. (“Com-
panhia”) é uma sociedade anônima fechada, autorizada pela Superinten-
dência de Seguros Privados - SUSEP a operar no ramo de seguros de vida 
e previdência complementar, inclusive Vida Gerador de Benefícios Livres 
- VGBL e Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL e participa do Con-
vênio de Operações do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados 
por Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT, atuando em todas as 
regiões do Brasil.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - a) As de-
monstrações contábeis da Safra Vida e Previdência S.A. aprovadas pela 
Diretoria em 29.01.2014 foram elaboradas de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, e consideram as dire-
trizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações, as normas 
regulamentares do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP e os 
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) apro-
vados pela SUSEP, desde que não contrariem os normativos vigentes e 
emitidos pela CNSP e pela SUSEP. A Circular Susep nº 483/2013, a qual 
dispõe sobre a norma contábil a ser observada pelas sociedades segura-
doras, entrará em vigor a partir de janeiro de 2014, revogando as normas 
vigentes constantes da Circular nº 464/2013. As alterações trazidas pelo 
novo normativo não gerarão impactos relevantes na elaboração e apresen-
tação das demonstrações contábeis. b) Moeda funcional e de apresen-
tação - As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais (R$), 
que é a moeda funcional da Companhia.
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - As principais políticas contá-
beis na preparação das demonstrações contábeis estão demonstradas 
a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente para to-
dos os períodos comparativos apresentados, salvo disposição em con-
trário. a) Fluxo de Caixa: I- Caixa e equivalentes de caixa: são repre-
sentados por dinheiro em caixa e depósitos em instituições financeiras, 
incluídos na rubrica de disponibilidades, e aplicações com prazo total 
de até 90 dias, sendo o risco de mudança no valor de mercado destes 
considerado imaterial. Os equivalentes de caixa são aqueles recursos 
mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de cur-
to prazo e não para investimento ou outros fins. II - Demonstração do 
fluxo de caixa: é elaborada com base nos critérios estabelecidos pelo 
CPC 03 – Demonstração dos fluxos de caixa, que prevê a apresentação 
dos fluxos de caixa gerados pela Companhia como aqueles decorrentes 
de atividades operacionais, de investimento e de financiamento, sendo 

de receita da Companhia e outras atividades que não são de investi-

as referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de ou-
tros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa, tais como 
as aplicações em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda e 

-
las que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital 
próprio e no capital de terceiros da Companhia. Os fluxos de caixa das 
atividades operacionais são apresentados pelo método indireto. Já os 
fluxos de caixa das atividades de investimento e de financiamento são 

apresentados com base nos pagamentos e recebimentos brutos.  
b) Aplicações: Os títulos e valores mobiliários são classificados de 
acordo com a intenção da administração em três categorias específi-
cas: mensurados ao valor justo por meio do resultado, disponíveis para 

meio do resultado: classificam-se nesta categoria aqueles títulos e va-
lores mobiliários adquiridos com o propósito de serem ativa e frequen-
temente negociados. Por isso, são apresentados no ativo circulante, 
independentemente do seu prazo de vencimento. São ajustados pelo 

-
veis para venda: classificam-se nesta categoria aqueles títulos e valo-
res mobiliários que podem ser negociados, porém não são adquiridos 
com o propósito de serem frequentemente negociados ou de serem 
mantidos até o seu vencimento. Os rendimentos intrínsecos (“accrual”) 
são reconhecidos na demonstração de resultado e as variações no 
valor de mercado ainda não realizados em contrapartida a conta des-
tacada do patrimônio líquido, líquido dos efeitos tributários. Os ganhos 
e perdas de títulos disponíveis para venda, quando realizados, serão 
reconhecidos na data de negociação na demonstração do resultado, 

até o vencimento: nesta categoria são classificados aqueles títulos e 
valores mobiliários para os quais a Companhia tem a intenção e capa-
cidade financeira de mantê-los em carteira até seu vencimento. São 
contabilizados ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos in-
trínsecos. Os declínios no valor de mercado dos títulos e valores mobi-
liários, abaixo dos seus respectivos custos atualizados, relacionados a 
razões consideradas não temporárias, serão refletidos no resultado 
como perdas realizadas. c) Mensuração ao valor justo: A metodolo-
gia aplicada para mensuração do valor justo (valor provável de realiza-
ção) dos títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros deriva-
tivos é baseada no cenário econômico e nos modelos de precificação 
desenvolvidos pela Administração, que incluem a captura de preços 
médios praticados no mercado, dados divulgados pelas diversas asso-
ciações de classe, bolsas de valores e de mercadorias e de futuros, 
aplicáveis para a data-base do balanço. Assim, quando da efetiva liqui-
dação financeira destes itens, os resultados poderão vir a ser diferen-
tes dos estimados. A Companhia classifica as mensurações de valor 
justo usando a hierarquia de valor justo que reflete a significância dos 
inputs usados no processo de mensuração. Dentro desta hierarquia, o 
valor justo dos instrumentos classificados como níveis 1 e 2, são men-
surados através de dados observáveis de mercado. Para instrumentos 
classificados como nível 3, temos que usar uma quantidade significati-
va do nosso próprio julgamento para chegar a mensurações do valor 
justo de mercado. d) Créditos e débitos de operações com seguros 
e resseguros: I - Créditos - Prêmios a receber - referem-se aos recur-
sos financeiros a ingressar como recebimento dos prêmios relativos 
aos seguros, registrados na data das emissões das apólices. Sobre 
estes valores é constituída provisão para risco de crédito, e, em caso 
de não pagamento, são baixados pelo cancelamento unilateral da co-
bertura do seguro. Operações com seguradoras/resseguradoras – re-
ferem-se, basicamente, aos valores a receber de sinistros das opera-

ções de cosseguro e resseguro. Estes valores são submetidos à teste de 
“impairment”, sendo ajustados ao seu valor recuperável quando existe indí-
cio de que os valores não serão realizados pelos montantes registrados. II - 
Débitos. Operações com seguradoras/resseguradoras – referem-se à parce-
la dos prêmios a ser repassada às seguradoras/resseguradoras, referentes 

 Notas  31.12.2013  31.12.2012 
CIRCULANTE   3.632.143  3.045.175
Disponível - caixa e bancos 4  4.184  4.043 
Aplicações 3(b) e 5  3.598.820  3.018.005 
Créditos das operações com
seguros e resseguros 3(d)  10.042  8.524 
Prêmios a receber 6(a)  6.255  7.231 
Operações com seguradoras  1.787  1.063 
Operações com resseguradoras  2.000  230 

Outros créditos operacionais  816  779 
Ativos de resseguro - provisões
técnicas 3(k) e 6(b)  5.048  3.219 

Títulos e créditos a receber 3(e)  3.379  955 
Títulos e créditos a receber 6(i)  1.878  496 
Créditos tributários e tributos a
compensar 10(b)  1.489  441 

Outros créditos  12  18 
Custos de aquisição diferidos -
seguros 3(l) e 6(c)  9.854  9.650 

NÃO CIRCULANTE 87.326  106.599 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 82.077  101.617 
Aplicações 3(b) e 5  81.996  101.605 
Títulos e créditos a receber - 
Depósitos judiciais e fiscais

3(e) e 
8(c-II)  81  12 

INVESTIMENTOS 3 (f)  3.353  2.236 
IMOBILIZADO 3(g) e 11  76  73 
INTANGÍVEL 3(h) e 11  1.820  2.673 

  
TOTAL DO ATIVO    3.719.469 3.151.774

 Notas 31.12.2013 31.12.2012
CIRCULANTE 118.273 188.178 
Contas a pagar 20.648 15.169 
Obrigações a pagar 915 595 
Impostos, contribuições e
encargos sociais 10(c) 18.465 14.574 

Débitos de operações com
seguros e resseguros 3(d) 10.407 7.824 
Operações com seguradoras 926 855 
Operações com resseguradoras 5.717 3.468 
Corretores de seguros 13(c) 3.555 3.353 
Outros débitos operacionais 209 148 

Depósitos de terceiros 6(g) 1.435 1.904 
Provisões técnicas - seguros 3(m) 85.343 134.516 
Provisões técnicas de seguros -
vida 6(d) 84.473 76.987 

Vida com cobertura de
sobrevivência 6(e) 870 57.529 

Provisões técnicas - previdência
complementar 3(m) e 6(e) 440 28.765 

NÃO CIRCULANTE 3.471.624 2.826.007 
Contas a pagar - tributos diferidos - 439 
Provisões técnicas de seguros - 
vida com cobertura de

sobrevivência 3(m) e 6(e) 2.770.694 2.251.551 
Provisões técnicas - previdência
complementar 3(m) e 6(e) 700.524 573.077 

Outros débitos - provisões judiciais 3(o) 8(c) 406 940 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 12 129.572 137.589 
Capital social 95.576 41.476 
Reservas de lucros 34.735 95.527 

Ajuste de avaliação patrimonial (739) 586 

TOTAL DO PASSIVO  3.719.469 3.151.774 

 NOTAS 2013 2012
OPERAÇÕES DE SEGUROS 82.273 89.905 
PRÊMIOS GANHOS 6(h-I) 153.638 150.756 
Prêmios emitidos líquidos 156.897 155.953 
Variações das provisões técnicas 6(d-II) (3.259) (5.197)

RECEITAS COM EMISSÃO DE
APÓLICES 5 224 

SINISTROS RETIDOS 6(d-II) e (h-I) (38.622) (34.027)
CUSTO DE AQUISIÇÃO 6(c) e (h-I) (30.126) (23.622)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
OPERACIONAIS 6(h-III) (602) (241)

RESULTADO COM OPERAÇÕES DE
RESSEGURO 6(h-II) (2.020) (3.185)
Receitas - Variação das provisões
técnicas 6(b-II) 3.475 779 

Despesas (5.495) (3.964)
Transferências de prêmios emitidos
 líquidos (6.741) (3.762)
Variação das provisões técnicas 6(b-II) 1.246 (202)

OPERAÇÕES DE PREVIDÊNCIAS (206) (237)
RENDAS DE CONTRIBUIÇÕES 6(e-II) 375.194 475.884 
VARIAÇÕES DAS PROVISÕES
TÉCNICAS (375.194) (475.884)

RENDAS COM TAXA DE GESTÃO E
OUTRAS TAXAS 277 137 

VARIAÇÃO DE OUTRAS PROVISÕES 
TÉCNICAS 6(e-II) (475) (364)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
OPERACIONAIS (8) (10)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 9 (9.065) (13.171)
DESPESAS COM TRIBUTOS 10(a-II) (7.015) (6.923)
RESULTADO FINANCEIRO 5(c) 20.478 20.156 
GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS 
NÃO CORRENTES (1) 59 
RESULTADO OPERACIONAL ANTES 
DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 86.464 89.789 
Imposto de renda 10(a-I) (20.058) (22.046)
Contribuição social 10(a-I) (12.597) (13.663)

LUCRO LÍQUIDO  53.809 54.080 
LUCRO LÍQUIDO POR LOTE DE MIL
AÇÕES - R$  11,31 11,37 
LUCRO LÍQUIDO 53.809 54.080 
Ajuste de avaliação patrimonial 12(d) (1.325) 287 
RESULTADO ABRANGENTE  52.484 54.367 
RESULTADO ABRANGENTE POR LOTE
DE MIL AÇÕES - R$   11,04 11,43 

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

 
Capital 
social

Reservas 
de lucros

Ajustes de avaliação 
patrimonial

Lucros 
acumulados Total 

SALDOS EM 1º DE JANEIRO DE 2012 41.476 101.447 299 - 143.222 
Ajuste de avaliação patrimonial - - 287 - 287 
Dividendos - (60.000) - - (60.000)
Lucro líquido do período - - - 54.080 54.080 
Destinação:
Reserva legal - 2.704 - (2.704) - 
Reserva especial - 51.376 - (51.376) - 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 41.476 95.527 586 - 137.589 
Aumento de capital 54.100 (54.100) - - - 
Ajuste de avaliação patrimonial - - (1.325) - (1.325)
Lucro líquido do período - - - 53.809 53.809 
Destinação:
Reserva legal - 2.690 - (2.690) - 
Reserva especial - 25.942 - (25.942) - 
Dividendos - (35.324) - (25.177) (60.501)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 95.576 34.735 (739) - 129.572 
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

 2013 2012 
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO DOS PERÍODOS 87.857 90.571 
Lucro líquido dos períodos 53.809 54.080 
Ajustes ao lucro líquido:
Depreciações e amortizações 918 418 
Variação de outras provisões técnicas de operações de
previdência 475 364 

Provisão para impostos sobre o lucro corrente e
diferido 32.655 35.709 

VARIAÇÕES DOS ATIVOS E OBRIGAÇÕES (35.379) (75.821)
(Aumento) Redução em aplicações - mensurados ao
valor justo por meio do resultado (571.832) (539.098)

(Aumento) Redução em créditos e débitos de 
operações com seguros e resseguros (Ativas/Passivas) 1.063 (2.409)

(Aumento) Redução em outros créditos operacionais (37) 102 
(Aumento) Redução em ativos de resseguros - 
provisões técnicas - seguros (Ativas/Passivas) 5.659 5.129 

(Aumento) Redução em títulos e créditos a receber (2.491) (87)
(Aumento) Redução em custo de aquisição diferida (204) (3.254)
Aumento (Redução) em contas a pagar 3.774 (20.244)
(Aumento) Redução em provisões técnicas - previdência 
(Passivas) - Nota 6(e-II) 561.132 526.719 
Aumento (Redução) em depósitos de terceiros e outros
débitos (1.002) 1.571 

Impostos pagos (31.441) (44.250)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS 52.478 14.750 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTOS
Títulos disponíveis para venda (40.412) (7.653)
Aquisições (57.210) (7.756)
Vendas/Resgates 16.798 103 

Aquisição de investimentos (1.131) - 
Alienação de investimentos 14 31 
Aquisição de imobilizado de uso (53) (40)
Alienação de imobilizado de uso 50 46 
Aplicação no intangível (65) (11)

CAIXA LÍQUIDO (APLICADO) NAS ATIVIDADES
DE INVESTIMENTOS (41.597) (7.627)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTOS
Dividendos pagos (60.450) (60.000)

CAIXA LÍQUIDO (APLICADO) NAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTOS (60.450) (60.000)

REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE
A CAIXA (49.569) (52.877)
Caixa e equivalentes a caixa no início dos períodos 92.957 145.834 
Caixa e equivalentes a caixa no final dos períodos 43.388 92.957 

REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE
A CAIXA (49.569) (52.877)

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

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 28 de fevereiro de 2014 às 02:17:03.
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às operações cosseguradas/resseguradas. São registradas na data da emissão das apólices e liquidadas por 
ocasião do recebimento dos prêmios junto aos segurados. Corretores de seguros – referem-se às comissões 
devidas aos corretores. São registradas na data da emissão das apólices e liquidadas por ocasião do recebi-
mento dos prêmios junto aos segurados. e) Títulos e créditos a receber: Demonstrados pelos valores de 
custo, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos até a data do balanço. 
A provisão para riscos sobre créditos, quando aplicável, é apurada em valor suficiente para cobrir prováveis 
perdas, e leva em conta a experiência passada e os atrasos verificados nos créditos a receber de um mesmo 
devedor no mesmo ramo. f) Investimentos: Os investimentos são demonstrados ao custo, deduzidos de pro-
visão para perdas, quando aplicável. g) Imobilizado: Refere-se a ativo imobilizado relacionado ao convênio 
DPVAT, contabilizado com base nos informes recebidos da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 
DPVAT S.A., líquido de depreciação. h) Intangível: Correspondem aos direitos adquiridos que tenham por 
objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Companhia ou exercidos com essa finalidade. Os intan-
gíveis, representados substancialmente por software e gastos com desenvolvimento de sistemas, possuem 
vida útil definida e são amortizados utilizando-se o método linear pelo prazo de vida útil estimada. i) Redução 
ao valor de recuperação: ativos não financeiros. A redução do valor recuperável dos ativos não financeiros 
(“impairment”) é reconhecida como perda quando o valor de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa 
registrado contabilmente for maior do que o seu valor recuperável. Uma unidade geradora de caixa é o menor 
grupo identificável de ativos que gera fluxos de caixa, substanciais, independentemente de outros ativos ou 
grupos de ativos. As perdas por “impairment”, quando aplicável, são registradas no resultado do período em 
que foram identificadas. Os valores dos ativos não financeiros são objeto de revisão periódica, no mínimo 
anual, para determinar se existe alguma indicação de perda no valor recuperável ou de realização destes ati-
vos. A Companhia não tem conhecimento de quaisquer ajustes relevantes que possam afetar a capacidade de 
recuperação dos valores registrados no ativo imobilizado e intangível. j) Classificação de contratos de segu-
ro e investimento: Um contrato em que se aceita um risco de seguro significativo de outra parte, aceitando 
compensar o segurado no caso de um acontecimento futuro incerto específico afetar adversamente o segura-
do, é classificado como um contrato de seguro. Um contrato emitido, cujo risco financeiro transferido é signifi-
cativo, é considerado como um contrato de investimento e reconhecido e mensurado de acordo com as políti-
cas contábeis aplicáveis aos contratos de seguro. Um contrato emitido que transfere apenas risco financeiro é 
registrado como um instrumento financeiro. A SUSEP, por meio da Carta-Circular SUSEP/DECON/GAB/Nº 
007/2008, considera que todos os contratos comercializados no Brasil como seguro e previdência complemen-
tar devem ser classificados como contratos de seguros, exceto os produtos de acumulação com pagamento de 
renda mensal por prazo certo. k) Ativos de resseguros - provisões técnicas: Compreendem as provisões 
técnicas referentes às operações de resseguro. As operações de resseguro são efetuadas no curso normal de 
suas atividades com o propósito de limitar sua perda potencial. Os passivos relacionados às operações de 
resseguros são apresentados brutos de suas respectivas recuperações ativas, uma vez que a existência do 
contrato não exime as obrigações para com os segurados. l) Custos de aquisição diferidos (DAC): Os custos 
de aquisição incluem os custos diretos e indiretos relacionados à originação de seguros. Estes custos, com 
exceção das comissões pagas aos corretores e outros, são lançados diretamente no resultado quando incor-
ridos. Já as comissões são diferidas e lançadas proporcionalmente ao reconhecimento das receitas com prê-
mios, ou seja, pelo prazo do correspondente contrato de seguro. m) Provisões técnicas de seguros: As 
provisões técnicas de seguros e previdência complementar são calculadas de acordo com as notas técnicas 
atuariais, conforme disposto pela SUSEP e segundo critérios estabelecidos pela Resolução CNSP nº 

ganhos (PPNG): constituída para cobertura de sinistros e despesas a ocorrer referentes aos riscos assumidos 
na data de cálculo, pela parcela dos prêmios retidos correspondentes aos períodos de riscos não decorridos 
de contratos de seguros, calculada “pro rata temporis”. As referentes a operações de retrocessão são consti-
tuídas com base em informações recebidas do IRB Brasil Resseguros S.A. Adicionada a esta provisão, é 
constituída a reserva de riscos vigentes e não emitidos (RVNE) para cobertura dos riscos que ainda não foram 
emitidos na data base de cálculo. O critério de apuração da RVNE consiste em recalcular a PPNG por meio do 

sinistros a liquidar (PSL): constituída com base em estimativa de pagamento de indenizações, conforme avisos 
-

visão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR): constituída para a cobertura dos valores esperados a 
liquidar relativos a sinistros ocorridos e ainda não avisados até a data-base. O cálculo da provisão é feito por 
processo estatístico-atuarial, que utiliza a experiência passada da Seguradora para projetar o valor dos sinis-

-
tituída para cobertura dos valores esperados de despesas relacionadas aos sinistros ocorridos (avisados ou 
não). O cálculo da provisão é feito por processo estatístico-atuarial, que utiliza a experiência passada da 

matemáticas de benefícios a conceder e concedidos: representam o valor das obrigações assumidas com os 
participantes de planos PGBL e VGBL, e são constituídas conforme nota técnica atuarial aprovada pela 

-
cionadas à liquidação de indenizações e benefícios, em função de sinistros a ocorrer. III - Provisão Comple-
mentar de Cobertura – PCC (Teste de Adequação do Passivo): A provisão será constituída quando for cons-
tatada insuficiência relacionada à provisões técnicas PPNG, PMBAC e PMBC, conforme apurado no Teste 
de Adequação de Passivos (TAP). Os ajustes decorrentes de insuficiências nas demais provisões técnicas, 
apuradas no TAP, são efetuados nas próprias provisões. O Teste de Adequação do Passivo (TAP) tem por 
objetivo avaliar as obrigações decorrentes dos contratos de certificados dos planos de seguro (exceto 
DPVAT, DPEM e Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação) e de previdência complementar 
aberta, considerando as premissas mínimas determinadas pela SUSEP e pelos atuários internos da Com-
panhia. Referido teste é realizado trimestralmente, de acordo com os critérios estabelecidos pela Circular 
SUSEP nº 457/2012. O resultado do TAP é a diferença entre i) o valor das estimativas correntes dos fluxos 
de caixa e a ii) soma do saldo contábil na data-base das provisões técnicas (PPNG, PPNG-RVNE, PSL, 
IBNR, PMBAC e PMBC), deduzida dos custos de aquisição diferidos e dos ativos intangíveis diretamente 
relacionados às provisões técnicas.  n) Apuração de resultado de operações de seguros e previdência 
complementar: Os prêmios de seguros deduzidos dos prêmios cedidos em cosseguro, e os respectivos 
custos de comercialização são registrados por ocasião da emissão das respectivas apólices ou faturas ou 
pela vigência do risco, conforme estabelece a Circular SUSEP nº 464/2013, e reconhecidos no resultado no 
decorrer do prazo de vigência das apólices, por meio da constituição da provisão de prêmios não ganhos e 
do diferimento dos custos de aquisição. As receitas de contribuições previdenciárias são reconhecidas por 
ocasião de seu recebimento. Prêmios de resseguros cedidos são diferidos e reconhecidos no resultado no 
decorrer do prazo de cobertura, por meio de registro no ativo de resseguros – provisões técnicas. As recei-
tas e despesas decorrentes de operações de seguros do ramo DPVAT são contabilizadas com base nas in-
formações recebidas da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. o) Provisões, ativos e 
passivos contingentes e obrigações legais, fiscais e previdenciárias: O reconhecimento, a mensuração 
e a divulgação das provisões, dos ativos e passivos contingentes e das obrigações legais são efetuados de 
acordo com os critérios definidos no CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, 
aprovados pela SUSEP, da seguinte forma: I- Ativos Contingentes: são possíveis ativos que resultam de 
eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos 
futuros incertos e não totalmente sob controle da entidade. O ativo contingente não é reconhecido nas de-
monstrações contábeis, e sim divulgado caso a realização do ganho seja provável. Porém, quando existem 
evidências de que a realização do ganho é praticamente certa, o ativo deixa de ser contingente e passa a 
ser reconhecido. II- Provisões e passivos Contingentes: uma obrigação presente (legal ou não formalizada) 
resultante de evento passado, na qual seja provável uma saída de recursos para sua liquidação e que seja 
mensurada com confiabilidade, deve ser reconhecida pela entidade como uma provisão. Caso a saída de 
recursos para liquidar a obrigação presente não seja provável ou não possa ser confiavelmente mensurada, 
ela não se caracteriza como uma provisão, mas sim como um passivo contingente, não devendo ser reco-
nhecida mas divulgada, a menos que a saída de recursos para liquidar a obrigação seja remota. Também se 
caracteriza como passivo contingente as possíveis obrigações resultantes de eventos passados e cuja exis-
tência seja confirmada apenas pela ocorrência de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob 
controle da entidade. Essas obrigações possíveis também devem ser divulgadas. As obrigações são avalia-
das pela Administração, com base nas melhores estimativas e levando em consideração o parecer dos as-
sessores jurídicos, que reconhece uma provisão quando a probabilidade de perda é considerada provável; 
e divulga sem reconhecer provisão quando a probabilidade de perda é considerada possível. As obrigações 
cuja probabilidade de perda é considerada remota não requerem provisão ou divulgação. III- Obrigações 
Legais (fiscais e previdenciárias) - referem-se a demandas judiciais onde estão sendo contestadas a legali-
dade e a constitucionalidade de alguns tributos e contribuições. O montante discutido é quantificado, provi-
sionado e atualizado mensalmente. Os depósitos judiciais não vinculados às provisões para contingências e 
às obrigações legais são atualizados mensalmente. p) Tributos: A seguir, estão demonstrados os principais 
tributos e respectivas alíquotas aplicadas. Para efeito das respectivas bases de cálculo, é observada a legis-
lação vigente pertinente a cada encargo.
Imposto de Renda 15,00%
Adicional de Imposto de Renda 10,00%
Contribuição Social 15,00%
PIS 0,65%
COFINS 4,00%
q) Uso de estimativas contábeis críticas e julgamentos: A preparação das demonstrações contábeis 
exige que a Administração efetue certas estimativas e adote premissas, no melhor de seu julgamento, 
que afetam os montantes de certos ativos e passivos, financeiros ou não, receitas e despesas e outras 
transações, tais como: (i) provisões necessárias para absorver eventuais riscos decorrentes dos passivos 
contingentes, (ii) provisões técnicas de seguros, resseguros e previdência complementar e teste de ade-
quação do passivo e (iii) valor de mercado dos instrumentos financeiros. Os valores de eventual liquidação 
destes ativos e passivos, financeiros ou não, podem vir a ser diferentes dos valores apresentados com base 
nessas estimativas.
4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

 31.12.2013 31.12.2012
Disponibilidades 4.184 4.043
Cotas de fundo de investimento exclusivo (1) 39.204 88.914
Total 43.388 92.957
(1) Recursos substancialmente aplicados em operações compromissadas – Nota 5. 

5. APLICAÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS - a) Composição da carteira:
31.12.2013 31.12.2012

 
Custo 

contábil

Ganhos/
(perdas) não 
realizados

Valor de 
mercado

Sem 
vencimento

Até 365 
dias

Acima de   
365 dias

Valor de 
mercado

Mensurados ao valor 
justo por meio do 
resultado 3.530.996 - 3.530.996 3.530.996 - - 3.018.005

Cotas de fundos de 
investimentos PGBL/
VGBL – Nota 5(e) 3.454.065 - 3.454.065 3.454.065 - - 2.894.088

Cotas de fundos de 
investimentos (1) 39.204 - 39.204 39.204 - - 88.914

Cotas de fundos de 
investimentos – DPVAT 37.727 - 37.727 37.727 - - 35.003

Disponíveis para venda 151.112 (1.292) 149.820 - 67.824 81.996 101.605
Tesouro Nacional – Letras 
do Tesouro Nacional 92.367 (1.292) 91.075 - 10.545 80.530 68.800

Certificados de 
Depósitos Bancários 58.745 - 58.745 - 57.279 1.466 32.805

Total em 31.12.2013 (2) 3.682.108 (1.292) 3.680.816 3.530.996 67.824 81.996 3.119.610
Total em 31.12.2012 (2) 3.118.584 1.026 3.119.610 3.018.005 - 101.605
(1) Refere-se a cotas de fundo de investimento exclusivo das empresas do Grupo Safra, administrado pela  
JS Administração de Recursos S.A., cuja carteira está composta substancialmente por operações compro-
missadas com lastro em títulos públicos. (2) Deste montante, R$ 3.582.867 (R$ 2.991.482 em 31.12.2012) está 
vinculado à SUSEP como recurso garantidor para cobertura das reservas técnicas de seguros - Nota 6(f).  
b) Instrumentos financeiros derivativos: Em 31.12.2013 e 31.12.2012, a Companhia não detinha opera-
ções de instrumentos financeiros derivativos. c) Resultado financeiro:

 2013 2012
Receitas Financeiras 196.818 246.914
Receitas com títulos de renda fixa, renda variável e fundos de investimentos 196.025 245.135
Receitas financeiras com operações de seguros 785 1.699
Outras 8 80

Despesas Financeiras (176.340) (226.758)
Despesas financeiras com operações de seguros (3.589) (3.889)
Despesas financeiras sobre PGBL e VGBL – Nota 6(e-II) (172.332) (222.658)
Outras (419) (211)

Resultado financeiro líquido 20.478 20.156
d) Análise de sensibilidade: A análise de sensibilidade consiste em uma simulação que não considera o poder 
de reação da Administração frente aos cenários apresentados, o que certamente mitigaria as perdas que seriam 
incorridas. Além disso, os impactos apresentados não representam potencial prejuízo contábil, pois a metodologia 
utilizada não se baseia em práticas contábeis da Companhia. A tabela demonstrada a seguir apresenta uma análise 
de sensibilidade para riscos financeiros sobre ativos e passivos financeiros da Companhia:

31.12.2013
Cenários

Fatores de Risco Risco de Variação em: 1 2 3
Renda Fixa Taxas de juros pré-fixadas (8) (2.140) (4.181)
A análise de sensibilidade foi efetuada a partir dos seguintes cenários:  Aplicação de choques de 1 
ponto-base para taxa de juros.  Aplicação de choques de 25% na taxa de juros.  Aplicação 
de choques de 50% na taxa de juros. e) Hierarquia do valor justo dos ativos financeiros:

31.12.2013
 Nível 1 Nível 2 Total

Títulos mensurados ao valor justo por meio do resultado 3.238.918 292.078 3.530.996
Cotas de fundos de investimentos PGBL/VGBL - Nota 5(a) 3.161.987 292.078 3.454.065
Títulos Públicos – Tesouro Nacional 3.104.341 - 3.104.341
Títulos Privados 57.646 295.807 353.453
Ações 53.865 - 53.865
Certificados de depósitos bancários - 116.952 116.952
Letras financeiras - 170.199 170.199
Debêntures 3.781 - 3.781
Cotas de fundos de investimentos - 8.656 8.656

Contas a pagar - (3.729) (3.729)
Cotas de fundos de investimentos – Títulos Públicos 39.204 - 39.204
Cotas de fundos de investimentos – DPVAT 37.727 - 37.727
Títulos disponíveis para venda 91.075 58.745 149.820
Títulos Públicos - Tesouro Nacional – LTN 91.075 - 91.075
Certificados de depósitos bancários - 58.745 58.745
Total (1) 3.329.993 350.823 3.680.816
(1) Em 31.12.2013 e 31.12.2012 não havia títulos de valores mobiliários classificados em Nível 3. Nível 1 - preços 
cotados em mercados ativos para o mesmo instrumento, sem modificação (SELIC – Sistema Especial de Liquida-
ção e Custódia, BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo e ANBIMA - Associação 
Brasileira dos Mercados Financeiro e de Capitais). Nível 2 - preços cotados em mercados ativos para instrumentos 
semelhantes ou técnicas de avaliação, para as quais todos os inputs significativos são baseados nos dados de mer-
cados observáveis (SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia, BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mer-
cadorias e Futuros de São Paulo e ANBIMA - Associação Brasileira dos Mercados Financeiro e de Capitais). Nível 3 
- técnicas de avaliação, para as quais qualquer input significativo não se baseia em dados de mercado observáveis.
6. OPERAÇÕES COM SEGUROS, RESSEGUROS E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
a) Prêmios a receber: Os prêmios a receber contemplam os prêmios de emissão direta e co-seguro aceito, bem 
como as operações de retrocessão. I - Por vencimento

31.12.2013 31.12.2012

 Vencidos (1)
A Vencer entre 

1 e 30 dias
Risco de 
Crédito

Riscos vigentes 
e não emitidos TOTAL (2) TOTAL

Vida em grupo 661 1.112 (66) 779 2.486 3.283
Acidentes Pessoais 787 1.462 (147) 1.382 3.484 3.589
Prestamista 234 116 (65) - 285 359
Total em 31.12.2013 1.682 2.690 (278) 2.161 6.255 7.231
Total em 31.12.2012 2.153 2.291 (337) 3.124 7.231
(1) Refere-se substancialmente a parcelas vencidas até 90 dias. (2) O prazo médio dos parcelamentos é de 1 mês. 
II - Por movimentação no período.

 31.12.2013
Saldo no início do período 7.231
(+) Prêmios emitidos e riscos vigentes e não emitidos (1) (2) 126.365
(-) Recebimentos (2) (127.395)
(+/-) Variação de riscos de crédito 59
(+) Juros sobre recebimento de prêmios (5)
Saldo no final do período 6.255
(1) Não inclui repasse de prêmio de cosseguro de R$ 5.813. (2) Não inclui DPVAT no montante de R$ 37.308. 
b) Ativos de Resseguros: Provisões Técnicas. I – Saldo das provisões técnicas

31.12.2013 31.12.2012

 
Provisão de prêmios 

não ganhos
Sinistros a 
liquidar (1)

Provisão de sinistros 
ocorridos mas não avisados TOTAL TOTAL

Acidentes pessoais 1.066 1.080 274 2.420 590
Vida em grupo 1.206 1.153 269 2.628 2.629
Total em 31.12.2013 2.272 2.233 543 5.048 3.219
Total em 31.12.2012 1.026 1.903 290 3.219
(1) Inclui 12 (9 em 31.12.2012) sinistros judiciais no montante de R$ 709 (R$ 564 em 31.12.2012). II - Movimentação 
dos ativos de resseguro no período

31.12.2013

 
Provisão de prêmios 

não ganhos
Sinistros a liquidar e 

ocorridos mas não avisados TOTAL
Saldo no início do período 1.026 2.193 3.219
Variação das provisões técnicas 1.246 3.475 4.721
Recuperações - (2.892) (2.892)
Saldo no final do período 2.272 2.776 5.048
c) Custo de aquisição diferido

 31.12.2013
Saldo no início do período 9.650
Comissões 30.330
Apropriação no resultado (30.126)
Saldo no final do período 9.854
d) Provisões Técnicas de Seguros: Vida. I- Composição dos saldos

31.12.2013 31.12.2012

 
Provisão de prêmios 

não ganhos
Sinistros a 
liquidar (2)

Provisão de sinistros 
ocorridos mas não avisados TOTAL TOTAL(1)

Prestamista - 163 - 163 692
Acidentes pessoais 26.073 1.923 318 28.314 26.549
Danos pessoais - DPVAT 168 20.684 16.949 37.801 35.054
Vida em grupo 14.724 2.789 682 18.195 14.692
Total em 31.12.2013 40.965 25.559 17.949 84.473 76.987
Total em 31.12.2012 37.936 22.136 16.915 76.987

(continua)
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II - Movimentação das provisões técnicas de seguros no período

31.12.2013

 
Provisão de 

prêmios não ganhos

Sinistros a liquidar 
e ocorridos mas não 

avisados (2)
Sinistros 

Judiciais (2) TOTAL
Saldo no início do período 37.936 21.889 17.162 76.987
Variação provisões técnicas avisadas 3.259 7.285 7.431 17.975
Alteração de estimativa - 24.389 (483) 23.906
Sinistros pagos - (27.220) (5.078) (32.298)
Atualização monetária - - 367 367
Outros (230) (2.234) - (2.464)
Saldo no final do período 40.965 24.109 19.399 84.473
(1) Em 31.12.2012, inclui variação de outras provisões de prêmios no valor de R$ 650. (2) Inclui DPVAT convênio.
e) Operações com Previdência Complementar: 
I- Saldo das provisões técnicas de vida com cobertura de sobrevivência e previdência complementar

31.12.2013 31.12.2012
 PGBL VGBL TOTAL PGBL VGBL TOTAL
Provisões matemáticas 695.976 2.757.950 3.453.926 597.083 2.296.694 2.893.777
Benefícios a conceder 693.150 2.757.950 3.451.100 594.373 2.296.694 2.891.067
Benefícios concedidos 2.826 - 2.826 2.710 - 2.710

Provisão complementar de cobertura – Nota
3(m-III) 4.305 12.285 16.590 4.422 12.000 16.422
Benefícios a conceder 4.060 12.285 16.345 4.228 12.000 16.228
Benefícios concedidos 245 - 245 194 - 194

PDR – Provisão de despesa relacionada 455 459 914 331 276 607
Benefícios a conceder 449 459 908 331 276 607
Benefícios concedidos 6 - 6 - - -

Provisão de resgates 228 870 1.098 6 110 116
Total 700.964 2.771.564 3.472.528 601.842 2.309.080 2.910.922
II - Movimentação das provisões no período

31.12.2013
 PGBL VGBL TOTAL

Saldo no início do período 601.842 2.309.080 2.910.922
Contribuições 30.746 344.448 375.194
Transferências de portabilidade líquidas 64.248 359.183 423.431
Pagamentos de resgates (26.461) (383.157) (409.618)
Benefícios pagos (208) - (208)
Despesas financeiras – Nota 5(d) 30.789 141.543 172.332
Constituição de provisões 8 467 475
Despesas relacionadas 124 183 307
Provisão complementar de cobertura – Nota 3(m-III) e 6(j) (116) 284 168

Saldo no final do período 700.964 2.771.564 3.472.528
f) Garantia de Provisões Técnicas de Seguros e Previdência Complementar

 31.12.2013 31.12.2012
Provisões técnicas de seguros - Nota 6(d-I) 84.473 76.987
Ativos de resseguros - Nota 6(b) (5.048) (3.219)
Provisões matemáticas de previdência complementar - Nota 6(e-I) 3.472.528 2.910.922
Provisões a serem garantidas 3.551.953 2.984.690
Ativos garantidores das provisões técnicas - Nota 5 3.582.867 2.991.482
Cotas de fundos de investimentos PGBL/VGBL - Nota 5(a) e (c) 3.454.065 2.894.088
Cotas de fundos de investimentos – DPVAT 37.727 35.003
Títulos Públicos - Tesouro Nacional – LTN 91.075 62.391
Cobertura Excedente 30.914 6.792
g) Depósitos de terceiros

31.12.2013 31.12.2012

 
De 1 a 
30 dias

De 31 a 
60 dias

De 61 a 
120 dias

De 121 a 
180 dias TOTAL TOTAL

Cobrança antecipada de prêmio 1.085 - - - 1.085 1.596
Prêmios e emolumentos recebidos 185 - - - 185 274
Previdência complementar a processar 77 - 11 77 165 34
Total em 31.12.2013 1.347 - 11 77 1.435 1.904
Total em 31.12.2012 1.663 24 143 74 1.904
h) Resultado de operações de seguros e resseguros.
I - Prêmios, sinistros, receitas e despesas de comercialização

Prêmios Ganhos Custo de Aquisição Sinistros Retidos
Ramos 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Prestamista 23.032 14.110 (5.602) (3.595) (121) (182)
Acidentes Pessoais 67.050 79.835 (17.295) (15.955) (3.624) 203
Vida 26.176 19.889 (6.693) (3.531) (2.182) (1.566)
Danos pessoais - DPVAT 37.380 36.922 (536) (541) (32.695) (32.482)
Total 153.638 150.756 (30.126) (23.622) (38.622) (34.027)
II- Resultado de operações de resseguro

Receitas Despesas
Ramos 2013 2012 2013 2012
Prestamista - - (4) -
Acidentes pessoais 2.383 14 (2.171) (1.511)
Vida 1.092 765 (3.320) (2.453)
Total 3.475 779 (5.495) (3.964)
III - Outras receitas e despesas de operações de seguro

 2013 2012
Receitas 2.414 2.922
Receita com convênio DPVAT 2.401 2.463
Outras receitas com operações de seguros 13 459
Despesas (3.016) (3.163)
 Despesas com convênio DPVAT (2.918) (2.120)
 (Provisão)/Reversão para risco de crédito 746 (477)
 Outras despesas com operações de seguros (844) (566)
Outras receitas e (despesas) operacionais líquidas (602) (241)
i) Títulos e créditos a receber. Em 31.12.2013, está representado substancialmente por valores a receber 
de resgate de fundos de previdência no valor de R$ 945 e liquidações de sinistros a processar no valor de 
R$ 570. j) Provisão complementar de cobertura – PCC e Teste de Adequação do passivo – TAP - O 
cálculo do Teste de Adequação do Passivo – TAP, realizado em 31.12.2013 não resultou na constituição 
de provisão para o produto seguros. A provisão ocorreu apenas no produto previdência no montante de 
R$ 16.590 (R$ 16.422 em 31.12.2012) e levou em consideração as taxas de juros e tábuas atuariais con-
tratadas pelos participantes (taxas de 0%, 3% ou 6% mais correção de IGPM ou IPCA e tábuas AT-1983 e 
AT-2000). Faz parte da apuração do TAP os demais decrementos atuariais tais como: projeções de resgates 
(tábua de persistência), taxa de conversão em benefícios concedidos, taxa de juros esperada disponibili-
zada pela SUSEP (ETTJ – Estrutura a Termo da Taxa de Juros), conforme a curva de juros relacionada ao 
indexador da obrigação. Para o cálculo da estimativa da variável biométrica morte é considerada a tábua 
BR-EMS V.2010-m implementada com “Improvement” segundo a escala G divulgada no site do SOA (So-
ciety of Actuaries). 
7. TABELA DE DESENVOLVIMENTO DE SINISTROS - O quadro de desenvolvimento de sinistros tem como 
objetivo ilustrar o risco de seguro inerente, comparando os sinistros pagos com suas respectivas provisões, 
partindo do ano em que o sinistro foi avisado. A parte superior do quadro demonstra a variação da provisão no 
decorrer dos anos. A provisão varia na medida em que as informações mais precisas a respeito da frequência 
e severidade dos sinistros são obtidas. A parte inferior do quadro demonstra a reconciliação dos montantes 
com os saldos contábeis. A provisão de sinistros a liquidar bruta de resseguro é composta da seguinte forma: 
Provisão de Sinistros a Liquidar: R$ 25.559. (-) Operações de DPVAT: R$ 20.684. Provisão de Sinistros a 
Liquidar Bruta de resseguro: R$ 4.875

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Montante estimado para os sinistros
No ano do aviso 2.947 1.952 3.989 2.803 2.669 5.371 3.523 3.699 6.997 -
Um ano após 2.721 2.028 3.777 2.670 2.593 5.307 3.058 2.317 - -
Dois anos após 2.609 1.742 3.503 2.672 2.489 4.172 2.983 - - -
Três anos após 2.530 1.661 3.503 2.668 2.520 4.301 - - - -
Quatro anos após 2.468 1.716 3.503 2.688 2.486 - - - - -
Cinco anos após 2.415 1.516 3.517 2.687 - - - - - -
Seis anos após 2.542 1.450 3.521 - - - - - - -
Sete anos após 2.683 1.493 - - - - - - - -
Oito anos após 2.535 - - - - - - - - -

Estimativa em 31.12.2013 2.535 1.493 3.521 2.687 2.486 4.301 2.983 2.317 6.997 29.320
Pagamentos 2.257 1.487 3.495 2.679 2.302 3.975 2.746 2.144 3.733 24.818
PSL em 31.12.2013 278 5 26 9 184 326 237 173 3.264 4.502

Passivos de sinistros anteriores a 2005 373
Total do passivo em 31.12.2013 4.875

A provisão de sinistros a liquidar líquida de resseguro é composta da seguinte forma: Provisão de Sinistros a 
Liquidar: R$ 25.559. (-) Operações de DPVAT: R$ 20.684. (-) Recuperação de Sinistros a Liquidar: R$ 2.233. 
Provisão de Sinistros a Liquidar: R$ 2.642
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Montante estimado para os sinistros
No ano do aviso 2.889 1.165 1.081 610 1.264 2.058 1.890 1.832 2.607 -
Um ano após 2.663 1.541 1.003 570 1.225 2.066 1.582 1.381 - -
Dois anos após 2.551 1.512 841 572 1.158 1.773 1.577 - - -
Três anos após 2.472 1.426 841 568 1.178 1.831 - - - -
Quatro anos após 2.410 1.452 841 569 1.226 - - - - -
Cinco anos após 2.383 1.436 855 583 - - - - - -
Seis anos após 2.272 1.392 839 - - - - - - -
Sete anos após 2.173 1.408 - - - - - - - -
Oito anos após 2.374 - - - - - - - - -

Estimativa em 31.12.2013 2.374 1.408 839 583 1.226 1.831 1.577 1.381 2.607 13.825
Pagamentos 2.211 1.403 817 574 1.043 1.657 1.345 1.253 1.135 11.438
PSL em 31.12.2013 164 5 21 9 182 174 232 128 1.472 2.387

Passivos de sinistros anteriores a 2005 255
Total do passivo em 31.12.2013 2.642

8. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS – FISCAIS E PREVIDENCI-
ÁRIAS - a) Ativos Contingentes: Não são reconhecidos contabilmente. b) Provisões e Passivos Contingentes: 
I - Ações cíveis. Estão representadas, substancialmente, por pleitos de indenização por danos materiais e/ou mo-
rais, versando, principalmente, sobre questões atinentes a crédito direto ao consumidor, cobrança e empréstimos, 
protestos de títulos, inclusão de informações no cadastro de restrições ao crédito e expurgos inflacionários em 
Planos Econômicos. As ações cíveis são avaliadas quando do recebimento da notificação judicial e atualizadas 
mensalmente, revisadas periodicamente e quantificadas com base na fase processual, nas provas apresentadas e 
na jurisprudência de acordo com à avaliação da Administração quanto ao grau de risco de perda da ação judicial. 
A provisão é constituída quando a probabilidade de perda é considerada provável. II - Ações trabalhistas: Buscam 
o pagamento de pretensos direitos trabalhistas, relativos à legislação trabalhista específica da categoria profissio-
nal, em especial horas extras. São quantificadas e provisionadas quando do recebimento da notificação judicial, 
apurando-se o valor com base no percentual histórico de perdas (custo médio), relativos a causas consideradas 
semelhantes e usuais. São ajustados ao valor do depósito judicial de execução quando realizado. c) As provisões 
constituídas e as respectivas movimentações estão assim demonstradas: I. Cíveis e trabalhistas.

01.01 a 31.12.2013
 Cíveis Trabalhistas Outras Total

Saldo no início do período 795 - 52 847
Movimentação do período refletida no resultado–Constituição/
 (Reversão) – Nota 9 (759) 239 (11) (531)
Pagamento (6) - - (6)
Saldo no final do período 30 239 41 310
Não há passivos contingentes classificados como perda possível. II. Contingências fiscais e previdenciárias

 01.01 a 31.12.2013
Saldo no início do período 93
Atualização / Encargos 3
Saldo no final do período 96
Depósitos em garantia de recursos em 31.12.2013 81
9. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

 2013 2012
Pessoal 3.985 4.947
Administrativas DPVAT 1.557 2.076
Serviços de terceiros 2.011 2.582
Localização e funcionamento 1.267 913
Contingências cíveis – Nota 8(c) (759) 407
Outras 1.004 2.246
Total 9.065 13.171
10. TRIBUTOS - a) Composição das despesas com impostos e contribuições: I – Conciliação das despesas de 
Imposto de Renda e Contribuição Social

 2013 2012
Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social 86.464 89.789
Encargos (Imposto de Renda e Contribuição Social) às alíquotas vigentes - Nota 3(p) (34.586) (35.916)
(Inclusões) Exclusões Permanentes 1.930 207
Dividendos recebidos 442 460
Despesas indedutíveis líquidas das receitas não tributadas 440 (67)
Crédito tributário não reconhecido no período / reconhecimento de períodos anteriores 1.048 (186)
Imposto de Renda e Contribuição Social do período (32.655) (35.709)
II – Composição das despesas com tributos. Referem-se substancialmente a PIS/COFINS no montante R$ 5.667 
(R$ 5.712 em 31.12.2012)
b) Créditos tributários e tributos a compensar

 31.12.2013 31.12.2012
Crédito tributário (1) 1.399 339
Tributos a compensar 90 102
Total 1.489 441
(1) Representado substancialmente por risco de crédito de operações de seguros no valor de R$ 642, marcação a 
mercado sobre títulos no valor de R$ 553, refletidas no patrimônio líquido e provisão de contingências cíveis no valor 
R$ 96 (R$ 318 em 31.12.2012), refletidas no resultado. 
A previsão de realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias e prejuízo fiscal.

Exercício de realização Créditos Tributários
2014 405
2015 348
2016 234
2017 182
2018 169

2019 a 2025 61
Total 1.399

Valor Presente (*) 1.159
(*) Para o ajuste a valor presente, foi utilizada a taxa de CDI projetada para os períodos futuros, líquida dos efeitos 
fiscais. c) Impostos, contribuições e encargos sociais

 31.12.2013 31.12.2012
Impostos e contribuições sobre o lucro a pagar 14.781 12.554
Impostos e contribuições a recolher 3.529 1.806
Encargos sociais 155 214
Total 18.465 14.574
11. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL - a. Composição

31.12.2013 31.12.2012

 Custo

Depreciação/ 
Amortização 
Acumulada

Imobilizado 
Líquido Custo

Depreciação/
Amortização 
Acumulada

Imobilizado 
Líquido

Ativos imobilizados – 
Máquinas e equipamentos 76 - 76 73 - 73

Ativos intangíveis – Software 3.238 (1.418) 1.820 3.173 (500) 2.673
b. Movimentação

IMOBILIZADO INTANGÍVEL
 01.01. a 31.12.2013 01.01. a 31.12.2013

Saldo no início do período 73 2.673
Entradas por aquisição 53 65
Baixas por alienação (50) -
Despesas de depreciação/amortização - (918)
Saldo no final do período 76 1.820
12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO - a) Ações: O Capital social está representado por 4.755.920.667 ações, sen-
do 4.755.919.362 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal e 1.305 ações preferenciais. Em Assem-
bleia Geral Ordinária “AGO” realizada em 28.03.2013, foi aprovado o aumento de capital social no montante de  
R$ 54.100, mediante capitalização de Reserva de Lucros, e sem modificação do número de ações de emissão 
da Companhia. O referido aumento de capital foi homologado em 10.10.2013 pela Superintendência de Segu-
ros Privados – SUSEP através do processo nº 15414.100172/2013-11. Em 18.12.2013 foi protocolado junto à 
SUSEP pedido de autorização prévia para redução de capital social no montante de R$ 37.850 (Processo nº 
15414.003785/2013-19), conforme estabelece a Resolução CNSP nº 166/2007. Serão entregues ao controlador as 
ações do IRB – Brasil Resseguros S.A. registradas no investimento no valor de R$ 3.207 e R$ 34.643 em moeda 
corrente nacional. Em conseqüência serão canceladas 1.501.286.207 ações ordinárias nominativas, passando o 
capital social de R$ 95.576 para R$ 57.726 representado por 3.254.634.460 ações, sendo 3.254.633.155 ações 
ordinárias nominativas e sem valor nominal e 1.305 ações preferenciais, mantendo o Banco Safra S.A. como con-
trolador. Mesmo considerando a redução de capital, o Patrimônio Líquido Ajustado será superior ao Capital Mínimo 
Requerido em 31.12.2013. Os registros contábeis somente ocorrerão após a autorização da Susep. b) Dividendos 
- Os acionistas têm direito a dividendo mínimo obrigatório de 0,1% do lucro líquido do período, após as destinações 
legais e estatutárias. Em Reunião da Diretoria de 12.12.2013, foi deliberado o pagamento de dividendos no valor 
de R$ 60.450, sendo R$ 35.324 debitados da rubrica  “Reserva Especial” e R$ 25.126 relativos ao lucro do período. 
Adicionalmente, foi provisionado na rubrica “Obrigações a pagar”, dividendos mínimo obrigatório no valor de R$ 51 
por conta e ordem do lucro do período de 2013.  c) Reservas de lucros:

 31.12.2013 31.12.2012
Reservas de lucros 34.735 95.527
Legal 8.582 5.892
Especial 26.153 89.635

(continuação)
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d) Movimentação do ajuste de avaliação patrimonial dos ativos financeiros disponíveis para venda:

 
01.01. a 

31.12.2013
01.01. a 

31.12.2012
Saldo no início do período 586 299
Ajuste proveniente das alterações do valor justo (1.325) 287
Títulos disponíveis para venda (2.317) 440
Impostos diferidos 992 (153)

Saldo no final do período (739) 586

13. PARTES RELACIONADAS - a) Remuneração da Administração: Em Reunião do Comitê de Remuneração 
realizada em 28.03.2013, foi estabelecida a remuneração máxima total anual para a Diretoria Executiva no mon-
tante de R$ 4.000 (R$ 6.000 em 2012). A remuneração recebida pela Administração monta a R$ 800 (R$ 1.570 em 
2012). A Companhia não possui benefícios de longo prazo, de rescisão de contrato de trabalho ou remuneração 
baseada em ações para o seu pessoal-chave da Administração. b) Participação acionária: 

Acionista Quantidade (%)
Banco Safra S.A. 4.755.919.362 99,99%
Safra Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil 1.305 0,01%
Total 4.755.920.667 100,00%

c) Transações com partes relacionadas: As operações realizadas entre partes relacionadas são divulgadas em 
atendimento ao CPC 05 – Da divulgação sobre Partes Relacionadas. Essas operações são efetuadas a valores, 
prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas respectivas datas.

Ativos/(Passivos) Despesas
 31.12.2013 31.12.2012 2013 2012

Disponibilidades (1) 3.817 4.043 - -
Débitos de operações com seguros e resseguros / Comissões (3.555) (3.353) (32.094) (29.108)
Canárias Corretora de Seguros S.A. (2) (1.890) (3.353) (30.856) (29.108)
SIP Administração e Participação Ltda. (2) (1.665) - (1.238) -

Despesas com aluguéis - - (168) (159)
Exton Participações Ltda. (2) - - (168) (27)
J. Safra Participações Ltda. (2) - - - (132)

(1) Refere-se a transações integralmente relacionadas ao Banco Safra S.A. (controlador). (2) Parte relacionada.
14. GESTÃO DE RISCO - A Safra Vida e Previdência S.A. mantém através de seu controlador (Banco Safra 
S.A.), um conjunto de normas e procedimentos para assegurar o cumprimento das determinações legais, 
regulamentares, das melhores práticas de mercado e de suas políticas internas. O Banco concentra na 
Diretoria Executiva de Riscos Corporativos as estruturas responsáveis pela gestão dos riscos de mercado, 
liquidez e operacional e na Diretoria de Análise de Crédito a gestão do risco de crédito, formando a base 
necessária para atendimento da regulamentação vigente.  A Companhia possui uma política de subscrição 
de riscos na qual são descritos todos os procedimentos e regras para a aceitação do risco. Esta política é 
elaborada pelo departamento técnico e estão descritas todas as regras para a análise e aceitação de ris-
cos, além de uma diretriz para a análise dos riscos sujeitos à análise prévia, bem como os riscos excluídos. 
A avaliação dos riscos é feita pela Diretoria Técnica da Companhia e envolve as atividades abaixo descri-
tas: I - Acompanhamento e avaliação das condições de Cosseguro; II - Criação de novos produtos; III - Dis-
cussão / definição das políticas de aceitação com o Atuário; IV - Negociação de tratados de Resseguro e de 
condições e taxa para apólices avulsas; V - Elaboração das propostas de seguros; VI - Estudos para novas 
apólices; VII - Recuperação de valores de Resseguros; e VIII - Suportes técnicos a clientes e prepostos. A 
Diretoria Técnica, responsável pela avaliação dos riscos de subscrição, é a responsável também pela co-
ordenação do desenvolvimento ou de qualquer alteração nos produtos, incluindo as políticas de aceitação, 
metodologia de cálculo de prêmios e provisões, além das negociações envolvendo cosseguro e resseguro. 
A Companhia adota uma política de repasse de riscos em resseguro e cosseguro, evitando que os sinistros 
de baixa frequência e valor elevado afetem a estabilidade do resultado de suas operações. As mudanças 
na expectativa de vida ou mortalidade, que afetam diretamente o risco assumido, são controladas por meio 
de acompanhamento periódico da área atuarial da Companhia e seu resultado é refletido, se necessário, 
nos ajustes nos prêmios, na aceitação e nas provisões técnicas. A Companhia opera exclusivamente com o 
IRB-Brasil Resseguros. Este ressegurador possui um rating A (excelente) na avaliação de risco do segmen-
to de seguros. Os tipos de contrato existentes compreendem basicamente excedente de responsabilidade 
conjugado com quota-parte. Os principais ramos operados pela Companhia são Vida, Acidentes Pessoais 
e Prestamista. As taxas de carregamento praticadas obedecem os percentuais estabelecidos em Nota Téc-
nica Atuarial.  As operações de seguros apresentam como risco de negócio a variação da sinistralidade, 
conforme demonstrado abaixo:

31.12.2013

Premissas atuariais (1) (2) (3)
Bruta de 

Resseguros Resseguros
Líquida de 

Resseguros
Aumento de 5% em sinistros a liquidar (149) 83 (66)
Aumento de 5% em provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (26) 16 (9)
Aumento de 5% na taxa de juros (19) 1 (18)
Aumento de 5% em provisão para despesas relacionadas (5) - (5)
Redução de 5% em sinistros a liquidar 149 (83) 66
Redução de 5% em provisão de sinistros ocorridos mas não avisados 24 (16) 8
Redução de 5% na taxa de juros 19 (1) 18
Redução de 5% em provisão para despesas relacionadas 5 - 5
(1) Os montantes apresentados referem-se a impactos no período para o patrimônio líquido e resultado, líquidos 
de impostos. (2) Não inclui DPVAT. (3) A variação da inflação está contida nos valores de sinistros (PSL e IBNR). Os 
prêmios emitidos bruto por região geográfica estão assim distribuídos:

2013 2012
Ramo de atuação Sudeste Sul Centro-Oeste Nordeste Norte Total Total
Prestamista 13.496 3.122 1.680 2.606 1.504 22.408 14.288
Acidentes pessoais 43.616 10.762 4.980 4.242 2.861 66.461 76.401
Vida em Grupo 19.285 5.669 2.839 2.468 1.422 31.683 25.442
Total em 2013(1) 76.397 19.553 9.499 9.316 5.787 120.552 116.131
Total em 2012(1) 75.281 18.017 9.560 5.760 7.513 116.131
(1) A concentração de riscos não contempla DPVAT e riscos vigentes e não emitidos que perfazem um total de 

Realizamos a Avaliação Atuarial do exercício de 2013, de acordo com o 
disposto na CIRCULAR SUSEP N° 272, de 22/10/2004, para os ramos 
de seguro e planos de previdência e vida operacionalizados pela SAFRA 
VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., no exercício de 2013. A Avaliação Atuarial foi 
elaborada a partir dos efetivos períodos de competência dos riscos assu-
midos pelos contratos de seguros em vigor em 30/09/2013, 31/10/2013, 
30/11/2013, 31/12/2013, recalculado, para cada ramo e plano, as corres-
pondentes provisões técnicas contabilizadas. Os resultados obtidos na 
Avaliação Atuarial demonstram que as provisões técnicas consignadas no 
Balanço Patrimonial de 31/12/2013 da SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 
estão adequadas. A Provisão Complementar de Cobertura (PCC), em com-
plemento às provisões matemáticas de benefícios a conceder e concedi-
dos, está devidamente constituída pela Seguradora, não havendo situação 
relevante que comprometa a solvência atuarial da Seguradora.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2014.
Fabiana Tibola Antunes
Atuário Responsável Técnico – MIBA 1007
João Inácio Puga
Diretor Responsável Técnico
Safra Vida e Previdência S.A.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARECER ATUARIAL

SILVIO APARECIDO DE CARVALHO
PAULO SERGIO CAVALHEIRO

JOÃO INÁCIO PUGA

Aos Administradores e Acionistas
Safra Vida e Previdência S.A.
Examinamos as demonstrações contábeis individuais da Safra Vida e 
Previdência S.A. (“Seguradora”), que compreendem o balanço patri-
monial em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações 
do resultado e do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim 
como o resumo das principais políticas contábeis e demais notas expli-
cativas. Responsabilidade da Administração sobre as demonstra-
ções contábeis - A Administração da Seguradora é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contá-
beis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicá-
veis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP) e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por frau-
de ou erro. Responsabilidade dos auditores independentes - Nossa 
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demons-
trações 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 
relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecio-
nados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divul-
gações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avalia-
ção dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 

independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação 
de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 
da Seguradora para planejar os procedimentos de auditoria que são 
apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma 
opinião sobre a eficácia desses controles internos da Seguradora. 
Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das políti-
cas 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 funda-
mentar nossa opinião. Opinião - Em nossa opinião, as demonstrações 
contábeis anteriormente referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Safra Vida e Previdência S.A. em 31 de dezembro de 2013, o desem-
penho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência 
de Seguros Privados (SUSEP).

São Paulo, 27 de fevereiro de 2014

PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes Luiz Antonio Fossa
CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC 1SP196161/O-8

R$ 37.308 (R$ 39.821 em 2012). As operações de previdência complementar apresentam como principal risco 
de negócio a variação nas provisões técnicas, conforme demonstrado abaixo:

Premissas atuariais (1) (2) 31.12.2013
Redução na taxa de juros em 5% 9.954
Redução na mortalidade em 5% (1.251)
Aumento na conversão em 5% (245)
Aumento na taxa de juros em 5% (18.518)
Aumento na mortalidade em 5% 9.954
Redução na conversão em 5% 2.867
(1) Os montantes apresentados referem-se a impactos no período para o patrimônio líquido e resultado, líquidos de 
impostos. (2) A variação da inflação está contida no estudo técnico do Teste de Adequação do Passivo – TAP. Em 
razão da rentabilidade garantida ser superior à curva de juros estimada, não foram simulados cenários de stress 
com pagamento de excedente financeiro aos participantes assistidos.  Os principais segmentos operados pela 
Companhia seguem abaixo descritos:

Plano Tipo Composição Carregamento máximo Tábua Atuarial
Fix VGBL 100% renda fixa

3,00%
AT 2000 

Male + 0,00%
Moderado Até 20% em renda variável
Multi PGBL Até 49% em renda variável

No site do Banco Safra S.A. (www.safra.com.br) estão disponíveis as informações relativas às estruturas de geren-
ciamento de riscos de crédito, mercado e operacional.
15. EXIGÊNCIA DE CAPITAL - A Resolução CNSP nº 282/2013, dispõe sobre as regras de exigência de 
capital para funcionamento das empresas reguladas pela SUSEP. O Capital Mínimo Requerido (CMR) cor-
responde ao maior valor entre: (a) margem de solvência, (b) capital base e (c) capital de risco. (a) A Margem 
de solvência é regulamentada pela Resolução CNSP nº 8/1989, e corresponde à suficiência do Ativo Líquido 
(AL) para cobrir 20% da receita líquida de prêmios emitidos nos últimos 12 meses ou 33% da média anual 
do total dos sinistros retidos dos últimos trinta e seis meses, o que for maior. (b) O Capital base é regula-
mentado pela Resolução CNSP nº 282/2013, e corresponde ao montante de R$ 15.000 fixo de capital que a 
entidade deve manter para operar em todo o país. (c) O Capital de risco é constituído das parcelas dos riscos 

variável de capital que garante o risco de subscrição, mensalmente calculado com base na Resolução CNSP 
nº 280/2013. O risco de subscrição abrange a possibilidade de ocorrência de perdas associadas, diretamente 
ou indiretamente, às bases técnicas e atuariais utilizadas para calcular prêmios, contribuições e provisões 

que garante o risco de crédito, mensalmente calculado com base na Resolução CNSP nº 228/2010. O risco 
de crédito é a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento da contraparte quanto 

mensalmente calculado com base na Resolução CNSP nº 283/2013. O risco operacional é a possibilidade de 
ocorrência de perdas resultante de falhas, deficiência ou inadequação de processos internos da Companhia. 

-
cífica até dezembro de 2014. A suficiência de capital deverá ser apurada pela confrontação do Patrimônio Lí-
quido Ajustado calculado, conforme Resolução CNSP nº 222/2010, em relação ao Capital Mínimo Requerido 
(CMR). Abaixo o demonstrativo da exigência de capital:

 31.12.2013 31.12.2012 (1)

Patrimônio Líquido 129.572 137.589
(-) Ajustes 5.167 4.903
(-) Ativo intangível 1.820 2.673
(-) Participação em sociedades nacionais financeiras e não financeiras 3.347 2.230

(=) Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) 124.405 132.686
- Margem de solvência (a) (2) 30.031 30.438
- Capital mínimo requerido (b) 46.290 52.602

15.000 15.000
46.290 37.602

- de subscrição 36.557 27.472
- de risco de crédito 11.316 15.383
- de risco operacional 2.952 -
- benefício da correlação de risco (4.535) (5.253)
- Capital mínimo requerido (CMR) – maior entre (a), (b) e (c) 46.290 52.602

Suficiência de Capital (Excesso) – (PLA – CMR) 78.115 80.084
(1) Anteriormente à publicação da Resolução CNSP nº 282/2013, a exigência de capital era calculada de acordo 
com os critérios estabelecidos pela Resolução CNSP nº 227/2010. O capital mínimo requerido para autorização e 
funcionamento correspondia ao maior valor entre: (a) margem de solvência, (b) soma do capital base e do capital 
adicional (composto pelas parcelas de capital de risco de subscrição e risco de crédito). (2) Apurado pelo maior valor 
entre 20% dos prêmios retidos dos últimos doze meses (R$ 30.031 em 31.12.2013 e R$ 30.438 em 31.12.2012) 
e 33% sobre a média de sinistros retidos dos últimos trinta e seis meses (R$ 11.733 em 31.12.2013 e R$ 12.369 
em 31.12.2012). Em dezembro de 2013 foi publicada a Resolução CNSP nº 302, a qual substituirá a Resolução 
CNSP nº 282 a partir de 2014. Dentre as principais mudanças, há a exigência de montante de ativos líquidos, em 
excesso à necessidade de cobertura das provisões, superior a 20% do CMR, para suportar perdas não esperadas; 
e a extinção do cálculo da Margem de Solvência, visto que foram estabelecidas todas as parcelas de risco no 
requerimento de capital.
16. COMITÊ DE AUDITORIA - Conforme previsto na Resolução CNSP nº. 118/2004, o resumo do Relatório do 
Comitê de Auditoria, compreendendo a Safra Vida e Previdência S.A., está sendo divulgado em conjunto com as 
demonstrações contábeis da Companhia líder do Conglomerado, o Banco Safra S.A., e encontram-se disponíveis 
no site do Banco Safra (www.safra.com.br).
17. OUTRAS INFORMAÇÕES - a) Medida Provisória nº 627 - Em 11.11.2013, o Governo Federal publicou  a Me-
dida Provisória nº 627 (MP 627/2013), que altera a legislação tributária federal sobre IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. 
Destacamos os seguintes aspectos: (i) cria um novo regime fiscal para apuração dos tributos acima, dando fim ao 
Regime Tributário de Transição; e (ii) dispõe sobre a tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com relação 
ao acréscimo patrimonial decorrente de participação em lucros auferidos no exterior por controladas e coligadas 
e lucros auferidos por pessoa física residente no Brasil por intermédio de pessoa jurídica controlada no exterior. A 
Companhia não espera que as alterações advindas da MP 627 tenha efeito relevante sobre suas demonstrações 
contábeis.
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