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Aos acionistas, clientes e colaboradores  
Temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis da 
CAIXA VIDA & PREVIDÊNCIA S.A. relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2011, 
em conformidade com as disposições legais e estatutárias. 
 
Performance econômica-financeira  
A empresa encerrou o semestre com lucro líquido de R$ 74,9 milhões. Alta de 16,5%, se 
comparado aos R$ 64,3 milhões registrados no mesmo período de 2010. A receita com 
contribuições e prêmios subiu de R$ 1,7 bilhão, em junho de 2010, para R$ 1,8 bilhão no 
mesmo período em 2011. Uma evolução de 5,9%. Graças a esse bom resultado, a CAIXA 
VIDA & PREVIDÊNCIA S.A mantém-se como uma das maiores empresas de previdência  
complementar aberta do País.  
 
Neste semestre, a empresa alcançou o patamar dos R$ 14,6 bilhões em reservas 
técnicas. Crescimento de 23,7% em relação aos R$ 11,8 bilhões registrados em junho de 
2010. Já o restante do setor evoluiu 25,1%. Esse bom desempenho revela a permanência 
dos clientes, comprovando mais uma vez o fortalecimento da confiança dos brasileiros na 
previdência da CAIXA. 
 
O patrimônio líquido da CAIXA VIDA & PREVIDÊNCIA atingiu, ao final de junho de 2011, 
os R$ 429,6 milhões. Incremento de 6,0% em relação aos R$ 405,4  milhões registrados 
em dezembro de 2010 e a taxa de retorno sobre o Patrimônio Líquido, registrada nos 
primeiros seis meses de 2011, foi de 18,5%.  
 
Diante da atual capacidade financeira, os títulos classificados na categoria “até o 
vencimento”, conforme Circular SUSEP nº 334/06, serão mantidos até o vencimento. 
 
Principais realizações do semestre  
Dentre as ações que contribuíram para os resultados do primeiro semestre de 2011, 
destaca-se o trabalho de retenção e de fidelização dos clientes. O amplo portfólio de 
fundos da empresa ajudou a empresa a captar clientes interessados em investimentos 
cada vez mais rentáveis.  
 
Perspectivas futuras  
A CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. planeja manter os índices de crescimento obtidos, 
investindo na fidelização de clientes, na modernização do portfólio de produtos e na 
diversificação de canais de comercialização. Também está prevista a reformulação do 
portfólio da empresa, que deve chegar renovado e com ainda mais vantagens para o 
cliente no segundo semestre de 2011. Todas essas ações serão pautadas pela 
responsabilidade socioambiental e pela gestão sustentável dos negócios.  
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Distribuição de dividendos  
Conforme estabelecido no Estatuto Social, os acionistas da empresa terão assegurados – 
a títulos de dividendos – a distribuição de pelo menos 25% dos resultados obtidos no 
período.  
 
Comitê de Auditoria  
Cumpre esclarecer que, conforme permite o artigo 14º da Resolução CNSP nº 118/04, de 
22 de dezembro de 2004, o Comitê de Auditoria da CAIXA VIDA & PREVIDÊNCIA S.A foi 
criado na empresa líder do Grupo, a CAIXA SEGURADORA S.A. Portanto, o resumo do 
relatório de auditoria que está sendo publicado sobre a seguradora abrange as operações 
de vida e previdência. 
 
Considerações Finais e Agradecimentos  
A CAIXA VIDA & PREVIDÊNCIA S.A. agradece o apoio e a confiança dos acionistas e 
dos conselheiros. Em especial, agradece aos clientes pela confiança depositada em seus 
produtos e serviços. O compromisso da empresa, hoje e sempre, é garantir proteção no 
presente e qualidade de vida no futuro a cada família brasileira. 
 
Por fim, a CAIXA VIDA & PREVIDÊNCIA S.A. reconhece o esforço eficaz e o 
profissionalismo do corpo funcional da CAIXA e do Grupo CAIXA SEGUROS, bem como 
o apoio e a dedicação de nossos parceiros em outras instâncias sociais. 
 
Brasília, 27 de julho de 2011. 
A Diretoria 
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