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SENHORES ACIONISTAS 

De acordo com os dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações 
financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, acompanhadas das notas explicativas e do 
relatório dos auditores independentes. 

 

CENÁRIO ATUAL 

A Panamericana de Seguros S.A. (“Seguradora” ou “Companhia”) é uma empresa controlada pelo Banco 
Panamericano S.A. (“Panamericano” ou “Banco”), que detém 99,99% de seu capital total, sendo que suas ações 
não são negociadas em Bolsas de Valores. A Seguradora possui forte penetração nos clientes das classes B, C e D, 
atuando nos segmentos de Seguros de Pessoas, nos ramos de Acidentes Pessoais Coletivos, Danos Pessoais 
(DPVAT), Vida em Grupo, Renda de Eventos Aleatórios (seguro desemprego) e Prestamista.  As atividades e 
serviços prestados possuem forte sinergia com as operações de crédito do controlador, o que complementa o 
portfólio de serviços oferecidos aos clientes e agrega relevante valor aos acionistas.  

 

EVENTOS RECENTES 

Em 31 de janeiro de 2011, o Grupo Sílvio Santos (“GSS”), então acionista controlador do Panamericano, através da 
Sílvio Santos Participações S.A. (“SSP”) e da BF Utilidades Domésticas Ltda. (“BF”), celebrou com o Banco BTG 
Pactual S.A. (“BTG Pactual”) contrato de compra e venda de ações e outras avenças por meio do qual o BTG 
Pactual comprometeu-se a adquirir a totalidade das ações do Panamericano de titularidade do GSS pelo preço de 
R$450 milhões, corrigidos a partir da data de conclusão do negócio até a data de seu efetivo pagamento por 110% 
da Taxa DI. Na mesma data, o BTG Pactual e a Caixa Participações S.A. (“CAIXAPAR”) celebraram novo acordo de 
acionistas do Panamericano, com entrada em vigor após a conclusão da transferência do controle, incluindo a 
substituição do então controlador pelo BTG Pactual e a manutenção das principais condições do acordo anterior. 

Em 30 de março de 2011, a Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil (“Bacen”) manifestou-se 
favoravelmente à alteração no grupo de controle do Banco, com a entrada do BTG Pactual em lugar da SSP e BF. 

Em 27 de maio de 2011, foi concluída a aquisição pelo BTG Pactual da totalidade das ações de emissão do 
Panamericano de titularidade da SSP e da BF. Ademais, em 13 de junho de 2011, o Bacen aprovou de forma 
definitiva a transferência de ações acima mencionada, retroativamente ao mesmo dia 27 de maio de 2011. 

Conforme divulgado em Fato Relevante publicado em 28 de dezembro de 2011, o Conselho de Administração do 
Banco convocou uma Assembleia Geral Extraordinária de acionistas para o dia 18 de janeiro de 2012, para 
deliberar sobre o aumento do capital social do Panamericano no valor de até R$1,8 bilhão, mediante a emissão, 
para subscrição privada e na proporção das ações ordinárias e preferenciais atualmente existentes, de até 
297.520.662 novas ações nominativas, escriturais e sem valor nominal. O aumento de capital tem como objetivo: 
(i) viabilizar o crescimento das atividades do Panamericano, de acordo com o novo plano de negócios que está 
sendo implementado pela atual diretoria; (ii) otimizar o aproveitamento do estoque de créditos fiscais 
atualmente detidos pelo Banco; e (iii) possibilitar a realização, pelo Panamericano, de novos investimentos e 
aquisições, inclusive com relação à potencial aquisição da Brazilian Finance & Real Estate S.A. 
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DESEMPENHO FINANCEIRO 

 
Conforme dados da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, atualizados em maio de 2011, dentre 114 
companhias de seguros, a Seguradora ocupava a 37ª posição pelo critério do Índice Combinado Ampliado (ICA), 
indicador que mede a relação entre o valor correspondente à soma de Sinistros Retidos, Despesas Comerciais, 
Administrativas e com Tributos, e o valor total de Prêmios Ganhos e o resultado líquido de despesas e receitas 
financeiras. A Seguradora apresentou ICA de 0,83. A média de mercado desse indicador, obtida gerencialmente a 
partir da exclusão dos 5 maiores e menores índices, foi 0,85. 

Nas operações de seguros, os Prêmios Ganhos totalizaram R$124,5 milhões no ano de 2011, apresentando uma 
redução de 12,4% quando comparados ao resultado de R$142,2 milhões obtido no ano de 2010. 

O montante de recursos em aplicações financeiras da Seguradora em 31 de dezembro de 2011, no balanço 
consolidado, era de R$233,7 milhões, valor 6,5% inferior ao disponível em 31 de dezembro de 2010, que era de 
R$249,9 milhões. Dos recursos aplicados, 86,3% estão alocados em Títulos Públicos Federais pós-fixados e em 
Letras Financeiras do Tesouro – LFTs, e o restante em cotas de fundos de investimento (12,5%). Todos os Títulos e 
Valores Mobiliários da Seguradora são classificados como “Negociação” e “Disponíveis para Venda”. 

As Despesas Administrativas da Seguradora em 2011 foram de R$37,6 milhões, com redução de 28,6% em relação 
ao mesmo período de 2010, principalmente em razão da redução nas despesas com serviços de terceiros. O 
Resultado Operacional foi de R$51,7 milhões no ano de 2011, com crescimento de 20,3% se comparado ao do ano 
de 2010, que foi de R$42,9 milhões. 

O Lucro Líquido de 2011 foi de R$35,7 milhões, com crescimento de 35,0% em relação ao resultado de 2010, de 
R$26,4 milhões. O Patrimônio Líquido da Seguradora apresentou, em 31 de dezembro de 2011, uma redução de 
9,9% em relação a 31 de dezembro de 2010, atingindo R$132,8 milhões. 

 

AUDITORES INDEPENDENTES 

As demonstrações financeiras da Seguradora passaram a ser auditadas, a partir do primeiro trimestre de 2011, 
pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PWC”), em substituição à Deloitte Touche Tohmatsu 
Auditores Independentes. A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do Auditor, de 
acordo com critérios internacionalmente aceitos, ou seja, o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem 
exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover interesses deste. 
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