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CAIXA SEGURADORA S.A. 
CNPJ: 34.020.354/0001-10 

Relatório da Administração 
1º semestre de 2011 

 
Aos acionistas, clientes e colaboradores  
Temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis da 
CAIXA SEGURADORA S.A. relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2011, em 
conformidade com as disposições legais e estatutárias.  
 
Novamente, todos os indicadores econômicos, financeiros e patrimoniais confirmam a 
tendência de crescimento sólido e contínuo da seguradora, líder do Grupo CAIXA 
SEGUROS – quinto maior do Brasil, excluído o ramo “Saúde”, na avaliação da 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 
 
 
Performance econômica-financeira  
A CAIXA SEGURADORA S.A. encerrou o semestre com o lucro líquido de R$ 457,3 
milhões. Alta de 9,7% em relação aos R$ 416,8 milhões obtidos no mesmo período de 
2010. O volume de prêmios líquidos emitidos aumentou em 11,2%, passando dos R$ 0,9 
bilhão obtidos até junho de 2010 para R$ 1,0 bilhão, deste primeiro semestre de 2011. O 
resultado patrimonial do período foi de R$ 178,8 milhões, crescimento de 11,1% em 
relação aos R$ 161,0 milhões alcançados de janeiro a junho de 2010. 
 
O resultado financeiro da empresa também obteve performance 23,2% superior a 
alcançada no primeiro semestre do exercício anterior, passando dos R$ 135,4 milhões, 
entre janeiro e junho de 2010, para R$ 166,8 milhões neste semestre.  
 
Após a distribuição de dividendos, o patrimônio líquido da corporação teve uma leve 
redução de 0,8% no semestre, mantendo-se no patamar dos R$ 2,5 bilhões. O volume de 
ativos financeiros livres ao final de junho de 2011 se manteve na ordem de R$ 1,8 bilhões.  
 
Diante da atual capacidade financeira, os títulos classificados na categoria “até o 
vencimento”, conforme Circular SUSEP nº 334/05, serão mantidos até o vencimento.  
 
Principais realizações do semestre  
Com um portfólio de produtos competitivos e estratégias de venda adequadas à Rede 
CAIXA, a CAIXA SEGURADORA S.A cresceu acima da média do mercado nos ramos  
“Prestamista” e “Automóveis”.  
 
A empresa segue com papel decisivo no crescimento do mercado imobiliário e na redução 
do déficit habitacional do Brasil, por meio de seu Seguro Habitacional. O produto colabora 
com a manutenção do equilíbrio e do bom funcionamento das operações de 
financiamento habitacional, protegendo os interesses do consumidor e também do agente 
financeiro.  
 
Em 15 de março de 2011, a CAIXA SEGUROS S.A alterou o capital social da empresa de 
“aberto” para “fechado”. Vale destacar, também, conforme autorização do Conselho de 
Administração, a criação no âmbito do Grupo da Caixa Seguros Saúde. 
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Perspectivas futuras  
Para o próximo período, a CAIXA SEGURADORA S.A. planeja melhorar os índices de 
crescimento obtidos, com investimentos na fidelização dos clientes, na modernização dos 
produtos e na diversificação dos canais de comercialização. Todas essas ações serão 
pautadas pela responsabilidade socioambiental e pela gestão sustentável dos negócios.  
 
Existe, ainda, a perspectiva de a Companhia começar a atuar no ramo “Saúde” no 
segundo semestre deste exercício.   
 
Distribuição de dividendos  
A seguradora tem como prática a distribuição dos resultados obtidos, assegurando aos 
acionistas, a título de dividendos, o mínimo de 25%, conforme estabelecido no Estatuto 
Social.  
 
Comitê de Auditoria  
Conforme determina a Resolução CNSP nº 118/04, de 22 de dezembro de 2004, a 
Companhia criou como órgão estatutário este Comitê na empresa líder do Grupo, a 
CAIXA SEGURADORA S.A, por meio da Assembléia Geral Extraordinário (AGE) de 
29/03/05. O resumo do relatório relativo ao primeiro semestre de 2011 que está sendo 
publicado abrange também as operações da CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. e da CAIXA 
VIDA & PREVIDÊNCIA S.A. 
 
Partes Relacionadas - Auditores Externos  
Com o objetivo de atender à instrução CVM nº 381/03, informamos que a empresa de 
auditoria Price Waterhouse Coopers não prestou serviços não relacionados à auditoria 
externa, em patamares superiores a 5% do total de honorários de auditoria externa ao 
longo do primeiro semestre de 2011. 
 
A política de atuação da Companhia na contratação de serviços não relacionados à 
auditoria externa fundamenta-se nos princípios que preservam a independência dos 
auditores independentes. Ela consiste, de acordo com os princípios internacionalmente 
aceitos, em: 
a) o auditor não deve auditar o próprio trabalho; 
b) o auditor não deve exercer funções gerenciais no cliente; e 
c) o auditor não deve promover os interesses do cliente. 
 
Considerações Finais e Agradecimentos  
A CAIXA SEGURADORA S.A. agradece o apoio e a confiança dos acionistas – 
representados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CAIXAPAR e pela CNP 
ASSURANCES S.A. –, dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal 
e do Comitê de Auditoria da Companhia. 
 
Agradecemos também o apoio recebido da Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP), do IRB - Brasil Resseguros S.A., da FENASEG, dos corretores e, em particular, 
dos nossos clientes, objetivo principal do nosso trabalho. 
 
Por fim, a Companhia reconhece o esforço eficaz e o profissionalismo da Rede CAIXA  e 
do corpo funcional do Grupo CAIXA SEGUROS. O apoio e a dedicação mais uma vez 
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demonstrados por todos são fatores fundamentais para consolidar as conquistas obtidas e 
enfrentar, com competência e dinamismo, nossos futuros desafios. 
 
Brasília, 21 de julho de 2011. 
A Diretoria 
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