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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Recíproca Assistência, entidade aberta de 
previdência complementar, inscrita no CNPJ sob o numero 34.115.683/0001-44, com seda à Rua da 
Quitanda nº 30 – 13º Andar, Centro – Rio de Janeiro – RJ apresenta aos órgãos competentes e aos 
participantes dos seus planos previdenciários as demonstrações financeiras do semestre findo em 30 
de Junho de 2011, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido 
e  dos fluxos de caixa correspondentes ao semestre findo nessa data, elaborados sob a 
responsabilidade da da administração da entidade, devidamente acompanhadas dos pareceres dos 
auditores independentes e do conselho fiscal, 
 
Nossa política de reinvestimento de superávits, é de incrementar os ativos garantidores das provisões 
técnicas da entidade, que montam a R$ 9.381.260 em 30 de Junho de 2011 (R$ 8.498.888 em 30 de 
Junho de 2010,), as quais apresentaram um acréscimo de R$ 882.372 em relação a estes dois 
períodos. 
 
O superavit apurado em 30 de Junho de 2011, no valor de R$ 268.694 (déficit de         R$ 248.837 
em 30 de Junho de 2010) deveu-se principalmente á redução do indexador que corrige as nossas 
provisões técnicas no primeiro semestre de 2011 que foi o  IGPM de 3,1464 % + juros de 0,5% ao 
mês ( IGPM de  5,6891 %  + 0,5% ao mês em Junho/2010), como também a nossa política de 
contenção de gastos administrativos. 

 

De acordo com as disposições contidas na Circular SUSEP nº. 424, de 29 de abril de 2011, 
declaramos a capacidade financeira da entidade e a sua  intenção de manter até os vencimentos, os 
ativos financeiros classificados na categoria “Títulos mantidos até o vencimento”. 

 

 Sem mais, submetemos à apreciação de V.Sas. as referidas demonstrações financeiras.. 

 
 
 

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2011. 
 

 
Recíproca Assistência 

 
Mario Machado Vasconcellos 

Diretor Presidente 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
 
Aos 
Diretores da 
RECIPROCA ASSISTÊNCIA 
 
Examinamos as demonstrações contábeis da Recíproca Assistência, que compreendem o balanço patrimonial em 30 
de junho de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o semestre findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas 
explicativas.  
 
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis 
 
A administração da entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Responsabilidade dos auditores independentes 
 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 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 selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores 
e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento 
do auditor, incluindo a avaliação 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 entidade 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 entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas 
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 fundamentar nossa opinião. 
 
Opinião 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Recíproca Assistência em 30 de junho de 2011, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 

 
Rio de Janeiro, 29 de julho de 2011. 

  
Auditasse Auditores Independentes S/S 

CRC-RJ nº 237 
 

Jorge Domingues 
Contador CRC-RJ nº 020.628-6
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RECÍPROCA ASSISTÊNCIA 

Balanço Patrimonial 
(Em reais) 

 
 

 30/06/2011  31/12/2010 
A T I V O    
Circulante        

Disponibilidades        
Caixa e bancos  32.590    34.030  
Equivalente de caixa  8      

  32.598    34.030  
        
Aplicações  14.329.173    13.397.608  
        
Créditos das operações        

Consignações a receber de órgãos averbadores  1.011.319    867.643  
        
Títulos e créditos a receber        

Assistência financeira a participantes  405.276    441.322  
Títulos e créditos a receber  13.186    15.193  
Outros créditos  65.985    50.052  

  484.447    506.567  
        
Despesas antecipadas - administrativas  29.051    17.064  

Total do ativo circulante  15.886.588    14.822.912  
Não circulante        

Realizável a longo prazo        
  Aplicações  4.436.767    4.747.239  
  Títulos e créditos a receber        
     Depósitos judiciais e fiscais  235.004    226.505  

       Assistência financeira a participantes  426.605    464.856  
  661.609    691.361  

  5.098.376    5.438.600  
Investimentos        

  Imóveis destinados à renda  4.370.514    4.471.009  
Imobilizado        

  Imóveis de uso  791.535    803.833  
  Bens móveis  5.927    5.450  
  Outras imobilizações  21.008    26.793  

  818.470    836.076  
Total do ativo não circulante  10.287.360    10.745.685  

TOTAL DO ATIVO  26.173.948    25.568.597  
 

 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são  parte integrante das demonstrações contábeis. 
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RECÍPROCA ASSISTÊNCIA 
Balanço Patrimonial 

(Em reais) 
 
 
 
 

 30/06/2011  31/12/2010 
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO        
 Circulante        

Contas a pagar        
Obrigações a pagar - fornecedores  28.749    6.511  
Impostos e encargos sociais a recolher  34.967    31.297  
Provisões trabalhistas  118.346    70.444  
Empréstimos e financiamentos      6.351  
Outros valores - Taxa filantrópica  736.768    645.840  
  918.830    760.443  

 Provisões técnicas        
Planos bloqueados  447.858    436.493  
Planos não bloqueados  1.824.637    1.615.526  

  2.272.495    2.052.019  
Total do passivo circulante  3.191.325    2.812.462  

 Não circulante        
Contas a pagar        

Contas a pagar  4.078    3.970  
  4.078    3.970  

   Provisões técnicas         
  Planos bloqueados  846.137    796.220  
  Planos não bloqueados  6.262.628    6.045.318  

  7.108.765    6.841.538  
          Outros débitos        

Provisões judiciais  30.549    29.618  
Total do passivo não circulante  7.143.392    6.875.126  

 Patrimônio líquido        
Reservas patrimoniais  1.724.645    1.724.645  

     Reservas de reavaliação de imóveis  5.058.563    5.196.798  
Ajustes com títulos e valores mobiliários  3.880.796    4.191.268  
Reservas de retenção de superávits  1.606.950    1.606.950  
Superávits acumulados  3.568.277    3.161.348  
  15.839.231    15.881.009  
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  26.173.948    25.568.597  

 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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RECÍPROCA ASSISTÊNCIA 
Demonstração do Resultado 

(Em reais) 
 
 
 
 

 
 Semestres findos em 
 30/06/2011  30/06/2010 

Receitas de contribuições e prêmios        
Rendas de contribuições retidas - planos de renda  50.307    51.014  
Variação da provisão de benefícios a conceder ( 37.647 )   17.082  
  12.660    68.096  

Variação de outras provisões técnicas ( 31.898 )  ( 5.980 ) 
        
Benefícios retidos ( 1.128.683 )  ( 1.343.934 ) 
        
Receita com cobertura de riscos        

Contribuições para cobertura de riscos - pecúlio  3.034.971    2.778.260  
Variação das provisões técnicas de prêmios ( 227.634 )  ( 265.559 ) 
  2.807.337    2.512.701  
        

Sinistros ocorridos (variação do IBNR) ( 58.114 )  ( 120.560 ) 
        

Custos de aquisição ( 132.078 )  ( 112.330 ) 
        
Despesas administrativas ( 1.468.323 )  ( 1.245.162 ) 
        
Despesas com tributos ( 87.180 )  ( 77.338 ) 
        
Resultado financeiro  331.641    77.041  

        
Resultado patrimonial  23.332   ( 1.371 ) 
Superávit (déficit) do semestre  268.694   ( 248.837 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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RECÍPROCA ASSISTÊNCIA 
Demonstração dos Fluxos de Caixa 

(Em reais) 
 
 
 
 

 Semestres findos em 
 30/06/2011  30/06/2010 
        
  Atividades operacionais        

Recebimentos de contribuições de previdência  3.010.883    2.727.225  
Recebimentos de empréstimos a participantes  853.811    795.327  
Pagamentos de benefícios, resgates e comissões ( 1.387.368 )  ( 1.573.822 ) 
Pagamentos de despesas e obrigações ( 2.155.768 )  ( 1.846.222 ) 
Outros pagamentos operacionais (filantropia) ( 99.850 )  ( 155.974 ) 
Recebimentos de juros e dividendos  67.660    48.220  

     Recebimentos de aluguéis  52.352    41.767  
     Constituição de depósitos judiciais ( 8.499 )     
       Caixa gerado  pelas operações  333.221    36.521  

        
Impostos e contribuições pagos ( 212.023 )  ( 197.484 ) 
Investimentos financeiros:        

Aplicações ( 160.968 )  ( 1.590 ) 
Vendas e resgates  43.867    175.578  

  ( 117.101 )   173.988  
       Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  4.097    13.025  
        
  Atividades de investimento        

Pagamento pela compra de imobilizado ( 5.529 )  ( 7.077 ) 
       Caixa líquido consumido nas atividades de 

investimento ( 5.529 )  ( 7.077 ) 
        
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes       

de caixa ( 1.432 )   5.948  
 Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre  34.030    1.734  
 Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre  32.598    7.682  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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RECÍPROCA ASSISTÊNCIA 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

(Em reais) 
 
 
 

Descrição 
Reservas 

patrimoniais 

Reservas de 
reavaliação 
de imóveis 

Ajustes com 
títulos e valores 

mobiliários 

Reservas de 
retenção de 
superávits 

Superávits 
acumulados Total 

Patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2009  1.724.645   5.473.267   4.030.741   1.843.697   2.885.205   15.957.555  
Reversão de reserva          ( 236.747 )  236.747     
Realização da reserva de reavaliação    ( 276.469 )        276.469     
Valorização de títulos mobiliários        160.527         160.527  
Déficit do exercício             ( 237.073 ) ( 237.073 ) 

Patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2010  1.724.645   5.196.798   4.191.268   1.606.950   3.161.348   15.881.009  
Realização da reserva de reavaliação    ( 138.235 )        138.235     
Desvalorização de títulos mobiliários       ( 310.472 )       ( 310.472 ) 
Superávit do semestre              268.694   268.694  

Patrimônio líquido em 30 de junho de 2011  1.724.645   5.058.563   3.880.796   1.606.950   3.568.277   15.839.231  
 

 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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RECÍPROCA ASSISTÊNCIA 

Notas explicativas às demonstrações contábeis 
 
  
 NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL 
 

a) Objetivo social: 
 

A Recíproca Assistência é uma entidade aberta de previdência complementar, sem fins lucrativos, com 
sede na cidade do Rio de Janeiro - RJ, que tem como objetivo operar em planos de previdência nas 
modalidades de pecúlio e renda em todo o território nacional. 

 
b) Critério de gerenciamento de riscos: 
 

A gestão de riscos é adotada pela entidade segundo normas aprovadas pela diretoria executiva, 
consubstanciadas nos manuais de controles internos elaborados para cada finalidade, no constante 
desafio de manter a solidez dos planos de benefícios, dos fluxos de caixa, gestão, pessoas e sistemas 
informatizados. Os principais riscos são classificados a seguir: 

 
 Risco de mercado - Visando minimizar os riscos de suas aplicações financeiras, a entidade aplica 

seus recursos em ativos de renda fixa, adquirindo títulos emitidos por instituições de reconhecida 
solidez no mercado. Mantém, ainda, aplicações em títulos públicos, que estão entre os 
investimentos considerados de menor risco, sendo a capacidade financeira da entidade 
caracterizada pela disponibilidade de provisões técnicas e exigíveis em prazo igual ou superior às 
datas de vencimento dos títulos que integram sua carteira. 

 
 Risco de crédito - A entidade adota os seguintes critérios: Os ativos devem ser adquiridos apenas 

de instituições classificadas como baixo ou médio risco de crédito, no curto e longo prazos, 
conforme avaliação mínima efetuada por agência de classificação de risco, observando limitações 
para ativos aplicados nessas instituições; os limites de inadimplência da carteira de empréstimos 
de assistência financeira a participantes são permanentemente monitorados.  

 
 Risco de liquidez - A fim de honrar os compromissos financeiros (despesas gerais e pagamento de 

benefícios), a entidade procura aplicar seus recursos em títulos de liquidez imediata, evitando 
perda financeira no caso de eventual antecipação de resgates. 

 
 Risco operacional - Com o intuito de evitar falhas nos processos administrativos, operacionais e 

tecnológicos, a entidade mantém constantemente atualizados os manuais de controles internos, 
submetendo-os sempre à auditoria interna para revisão. Os ajustes que se fizerem necessários são 
prontamente efetuados, para o bom andamento das rotinas.  

 
NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
As demonstrações contábeis da Recíproca Assistência são de responsabilidade da sua administração e 
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação 
societária, as normas do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, regulamentadas por instruções 
da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e os pronunciamentos, as orientações e as 
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, quando referendados pela 
SUSEP e estão sendo apresentadas comparativamente com as demonstrações contábeis relativas ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2010, com exceção das demonstrações do resultado e dos fluxos de 
caixa, que estão sendo comparadas com aquelas relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2010.  
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NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

 
As principais práticas contábeis adotadas pela entidade são as seguintes: 

 
a) Os títulos de renda fixa estão demonstrados ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data 

do encerramento do semestre, e os investimentos em ações, classificados na categoria “títulos 
disponíveis para venda”, exceto as Letras Financeiras do Tesouro (LFT) que estão classificadas 
como “bens mantidos até o vencimento”, apresentados sob a rubrica "títulos de renda variável" no 
ativo não circulante - realizável a longo prazo, estão avaliados a valor de mercado, sendo as 
variações registradas em conta específica do patrimônio líquido. 

 
b) As provisões técnicas são apuradas mediante a aplicação de fórmulas matemáticas, calculadas por 

atuário independente e consubstanciadas em notas técnicas aprovadas pela SUSEP, sobre os planos 
em vigor. As tábuas biométricas utilizadas são a “CSO - 58” para os planos de pecúlio e a “AT - 
49” para os planos de renda, sendo que para estes últimos é utilizada a tábua “AT - 83” na 
constituição da provisão de insuficiência de contribuições. 

 
c) O resultado do semestre foi apurado segundo o regime de competência. Os ativos e passivos 

circulantes estão demonstrados aos valores de realização e ou de exigibilidade, incluindo, quando 
aplicável, os rendimentos e encargos correspondentes. Os valores realizáveis ou exigíveis até 30 de 
junho de 2012 estão classificados como ativos e passivos circulantes. 

 
d) A demonstração dos fluxos de caixa referente ao semestre findo em 30 de junho de 2010, 

apresentada para fins de comparação, foi objeto de reclassificações nos movimentos das atividades 
operacionais. 

 
NOTA 4 -  CONCILIAÇLÃO ENTRE O RESULTADO E O CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS 

ATIVIDADES OPERACIONAIS 
 

 Em reais 
 30/06/2011  30/06/2010 
Superávit (déficit) do semestre  268.694   ( 248.837 ) 
Depreciação  123.629    122.488  
  Resultado ajustado  392.323   ( 126.349 ) 
Variação de ativos e passivos:        
  Aumento das aplicações   ( 621.093 )  ( 296.046 ) 
  Aumento dos créditos das operações ( 141.707 )  ( 103.599 ) 
  Redução de títulos e créditos a receber  49.903    286.583  
  Aumento de outros valores e bens     ( 587 ) 
  Aumento das despesas antecipadas ( 11.987 )  ( 7.196 ) 
  Aumento (redução) de contas a pagar  158.495   ( 274.314 ) 
  Aumento das provisões técnicas  487.703    640.243  
  Aumento dos passivos contingentes  932    3.656  
  Redução da reserva de ajuste de títulos e valores        
    mobiliários ( 310.472 )  ( 109.366 ) 
Caixa líquido gerado nas atividades   

operacionais      4.097    13.025  
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NOTA 5 -  TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
 

As aplicações tem a seguinte composição: 
 

 30 de junho de 2011 
 Em reais 
 Custo de aquisição  Valor de mercado 
ATIVO CIRCULANTE        

Títulos de renda fixa        
Públicos:        
 905 LFT - Venc: 07/09/2013 (mantidos até o vencimento)  3.774.845    4.288.059  

        
Privados: (disponível para venda)        
 Certificado de depósito bancário - Venc: 14/09/2011  511.000    615.375  
 Certificado de depósito bancário - Venc: 14/10/2011  1.136.000    1.222.533  
 Certificado de depósito bancário - Venc: 13/08/2012  281.000    334.590  
 Certificado de depósito bancário - Venc: 17/12/2012  160.000    189.464  
 Certificado de depósito bancário - Venc: 20/05/2013  250.000    252.379  
 Certificado de depósito bancário - Venc: 28/08/2014  510.000    615.209  
 Certificado de depósito bancário - Venc: 05/08/2015  500.000    544.797  
 Certificado de depósito bancário - Venc: 27/05/2015  775.000    860.711  
 Certificado de depósito bancário - Venc: 09/03/2016  1.069.000    1.096.472  
  Fundos de investimentos financeiros - exclusivos      3.800.922  
  Fundos de investimentos financeiros - não exclusivos      53.594  
  Outras aplicações - depósitos em poupança      4.078  
  Títulos de capitalização      433.196  

      10.023.320  
Títulos de renda variável (disponível para venda)        

 Fundos mútuos de investimento      17.794  
      14.329.173  
ATIVO NÃO CIRCULANTE        
   Títulos de renda variável (disponível para venda)        

  Ações de companhias de capital aberto  630.381    4.436.767  
 

 31 de dezembro de 2010 
 Em reais 
 Custo de aquisição  Valor de mercado 
ATIVO CIRCULANTE        

Títulos de renda fixa        
Públicos:        
905 LFT - Venc: 07/09/2013 (mantidos até o  vencimento)  3.774.845    4.072.198  

        
Privados: (disponível para venda)        
Certificado de depósito bancário - Venc: 05/04/2011  982.537    1.046.348  
Certificado de depósito bancário - Venc: 30/05/2011  124.000    142.650  
Certificado de depósito bancário - Venc: 14/09/2011  511.000    580.086  
Certificado de depósito bancário - Venc: 14/10/2011  1.136.000    1.159.248  
Certificado de depósito bancário - Venc: 13/08/2012  281.000    317.099  
Certificado de depósito bancário - Venc: 17/12/2012  160.000    178.120  
Certificado de depósito bancário - Venc: 28/08/2014  510.000    579.617  
Certificado de depósito bancário - Venc: 27/05/2015  775.000    816.594  
Certificado de depósito bancário - Venc: 05/08/2015  500.000    516.817  
Fundos de investimentos financeiros - exclusivos      3.591.319  
Fundos de investimentos financeiros - não exclusivos      51.033  
Outras aplicações - depósitos em poupança      3.970  
Títulos de capitalização      321.390  
      9.304.291  

Títulos de renda variável (disponível para venda)        
Fundos mútuos de investimento       21.119  
      13.397.608  

ATIVO NÃO CIRCULANTE        
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   Títulos de renda variável (disponível para venda)        
  Ações de companhias de capital aberto  630.381    4.747.239  

 
 
NOTA 6 - TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 

 
 Em reais 
 30/06/2011  31/12/2010 
Assistência financeira a participantes        

Empréstimos a participantes  426.606    464.856  
Redução ao valor recuperável ( 21.330 )  ( 23.534 ) 
  405.276    441.322  
        

Títulos e créditos a receber (aluguéis)  13.186    15.193  
        

Outros créditos        
Adiantamentos a funcionários (13º salário e férias)  64.485    48.552  
Adiantamentos administrativos diversos  1.500    1.500  
  65.985    50.052  
  484.447    506.567  

 
NOTA 7 - INVESTIMENTOS E IMOBILIZADO 
 

Demonstrados ao custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, exceto quanto aos imóveis, 
que são demonstrados ao valor de reavaliação, efetuada em dezembro de 2005. Os investimentos referem-
se aos imóveis destinados à renda. 
 
A depreciação é calculada segundo o método linear com base nas taxas anuais a seguir mencionadas: 
edificações 4%, móveis, máquinas, utensílios 10%, veículos e equipamentos de processamento de dados 
20% e que tomam como base a vida útil-econômica dos bens. 
 
 Em reais 
 30/06/2011  31/12/2010 
Investimentos        

Imóveis destinados à renda  5.511.547    5.511.547  
Depreciação acumulada ( 1.141.033 )  ( 1.040.538 ) 
  4.370.514    4.471.009  

Imobilizado        
Imóveis de uso  934.298    934.298  
Bens móveis  555.651    554.543  
Outras imobilizações  489.005    484.585  
Depreciação imobiliária ( 142.763 )  ( 130.465 ) 
Depreciação de bens móveis e de outras imobilizações ( 1.017.721 )  ( 1.006.885 ) 
  818.470    836.076  

 
NOTA 8 - TAXA FILANTRÓPICA 

 
Mensalmente, segrega-se aproximadamente 9% das receitas de planos de pecúlio e credita-se à provisão de 
taxa filantrópica. Esta provisão é corrigida mensalmente, sendo o valor da correção debitado às receitas de 
aplicações financeiras e destina-se a atender a futuras “doações” a instituições beneficentes e outras 
atividades filantrópicas, previamente autorizadas pela SUSEP. 
 
A conta é debitada mensalmente pelos pagamentos das contribuições para cobrir os “déficits” operacionais 
reportados pela Morada Zélio Coutinho, conforme autorização da SUSEP nº 001-9385/81. O saldo da 
provisão é demonstrado no passivo circulante e apresentou a seguinte movimentação: 
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 Em reais 
 30/06/2011  31/12/2010 
Saldo no início do semestre/exercício  645.840    611.774  
Constituição de provisão (diminuída das receitas de 

planos de pecúlio)  167.216    297.470  
Atualização monetária (diminuída das receitas de 

investimentos)  23.562    40.578  
Aplicação em atividades filantrópicas ( 8.850 )  ( 19.900 ) 
Contribuições para cobrir o “déficit” da Morada Zélio 

Coutinho ( 91.000 )  ( 284.082 ) 
Saldo no final do semestre/exercício  736.768    645.840  

 
NOTA 9 - PROVISÕES TÉCNICAS 

 
a) Composição das provisões técnicas 

 
 Em reais 
 30/06/2011  31/12/2010 

 No passivo circulante        
Provisões técnicas        

 Planos bloqueados        
  Provisão de benefícios a regularizar  294.963    296.577  
  Provisão de eventos ocorridos, mas não avisados  152.895    139.916  
  447.858    436.493  

 Planos não bloqueados        
  Provisão de benefícios a regularizar  1.450.073    1.290.027  
  Provisão de eventos ocorridos, mas não avisados  333.522    288.387  
  Outras provisões  41.042    37.112  

  1.824.637    1.615.526  
  2.272.495    2.052.019  
 No passivo não circulante        

   Provisões técnicas         
   Planos bloqueados        

    Provisão de oscilação de riscos  783.182    742.686  
    Outras provisões  62.955    53.534  

  846.137    796.220  
   Planos não bloqueados        

Provisão matemática de benefícios a conceder  2.163.528    2.027.803  
    Provisão de oscilação de riscos  851.140    800.780  
    Provisão matemática de benefícios concedidos  2.947.418    2.938.671  
    Provisão de insuficiência de contribuição  169.387    165.714  
    Outras provisões  131.155    112.350  

  6.262.628    6.045.318  
  7.108.765    6.841.538  

Total das provisões técnicas  9.381.260    8.893.557  
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b) Movimentação 
 

 Em reais 

Provisões técnicas 
Saldo em 

31/12/2010  
Constituição 

(reversão)   
Benefícios 

pagos  
 

Remuneração 
Saldo em 

30/06/2011 
Oscilação de riscos 1.543.466  90.856      1.634.322 
Insuficiência de 
   contribuição 165.714  3.673      169.387 
Benefícios a conceder 2.027.803  9.183     126.542 2.163.528 
Benefícios concedidos 2.938.671 ( 171.344 )    180.091 2.947.418 
Benefícios a regularizar 1.586.604  1.379.888  ( 1.304.802 ) 83.346 1.745.036 
Eventos IBNR 428.303  58.114      486.417 
Outras provisões 202.996  113.605  ( 82.566 ) 1.117 235.152 

 8.893.557  1.483.975  ( 1.387.368 ) 391.096 9.381.260 

c) Ativos garantidores de provisões técnicas 
 

As provisões técnicas constituídas, em 30 de junho de 2011, totalizam R$ 9.381.260 (R$ 8.893.557 em 
31 de dezembro de 2010) e como garantia, encontram-se vinculadas à SUSEP os seguintes bens e 
valores: 

 
 Em reais 
 30/06/2011  31/12/2010 
Títulos da dívida pública  4.288.059    4.072.198  
Ações de companhias abertas (valor de mercado)  929.033    880.146  
Imóveis de uso (líquido de depreciação)  750.500    711.485  
Fundos de renda fixa  3.000.000    1.604.305  
Fundos de renda variável  17.794    21.119  
Certificados de depósito bancário  395.874    1.604.304  
  9.381.260    8.893.557  

 
d) Teste de adequação de passivos (TAP) 

 
Foram avaliadas por atuário independente, na data-base de 30 de junho de 2011, as obrigações 
decorrentes dos contratos de previdência complementar aberta, em cumprimento ao disposto na Circular 
SUSEP nº 410, de 22 de dezembro de 2010. O teste de adequação de passivos foi realizado com 
prudência e objetividade, a partir da utilização de métodos estatísticos e atuariais relevantes, aplicáveis 
e adequados, baseados em dados e informações atualizados, indicando que a entidade não tem, pelas 
suas operações de previdência - planos de pecúlio e renda, necessidade de constituição suplementar de 
provisões.  

 
e) Análise de sensibilidade 

 
A análise de sensibilidade prevista no inciso XVIII, do artigo 49, do anexo I, da Circular SUSEP  
nº 424/2011 determina que se faça um recálculo das operações considerando outros cenários com 
alterações das seguintes variáveis: 1) índice de conversibilidade; 2) taxas de juros; 3) mortalidade 
(freqüência e severidade); 4) inflação; e 5) excedente financeiro. Como pode ser verificado, inclusive 
no teste de adequação do passivo, a entidade tem como principal risco a mortalidade dos seus 
associados, pois os planos operados são de pecúlio por morte. Sendo assim, dentre as variáveis acima 
elencadas, devido à natureza das operações da entidade, nenhuma alteração destas, visando buscar 
cenários menos favoráveis, impactam nos resultados finais. 
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NOTA 10 -  DETALHAMENTO DE CONTAS DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
CONSIDERADAS RELEVANTES 

 
 Em reais 
 30/06/2011  30/06/2010 
Custos de aquisição        

Despesas de corretagem      707  
Despesas de custeamento de vendas      13.834  
Despesas com serviços técnicos  63.431    51.869  
Despesas de cobrança  68.162    45.440  
Despesas diversas  485    480  
  132.078    112.330  

 
Resultado financeiro        

Receitas financeiras:        
Receitas com títulos de renda fixa - privados  294.960    298.228  
Receitas com títulos de renda fixa - públicos  215.861    146.183  
Despesas com títulos de renda variável ( 3.327 )     
Receitas com empréstimos a participantes  35.366    54.285  
Receitas com fundos de investimentos  195.163    75.324  
Receitas com depósitos judiciais e fiscais  6.178    8.781  
Outras receitas financeiras      8  

  744.201    582.809  
Despesas financeiras:        

Despesas com títulos de renda fixa ( 23.669 )  ( 19.391 ) 
Remuneração das provisões técnicas ( 391.095 )  ( 494.407 ) 
Receitas com provisão de riscos sobre assistência 

financeira  2.204    8.030  
 ( 412.560 )  ( 505.768 ) 
  331.641    77.041  
Despesas administrativas e com tributos        

Despesas com administração  251.851    255.000  
Despesas com pessoal próprio  561.766    488.992  
Despesas com serviços de terceiros  83.166    64.763  
Despesas com encargos sociais  136.183    115.675  
Despesas com localização e funcionamento  222.403    192.328  
Despesas com depreciação  23.135    21.993  
Despesas com tributos  87.180    77.338  
Despesas com publicidade e propaganda  160.249    82.237  

   Outras despesas  29.570    24.174  
  1.555.503    1.322.500  
Resultado patrimonial        

Receitas com imóveis para renda  56.166    50.904  
Depreciação de imóveis para renda ( 100.494 )  ( 100.495 ) 
Receitas com dividendos de ações  67.660    48.220  
  23.332   ( 1.371 ) 
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NOTA 11 - CONTINGÊNCIAS 
 

A entidade mantém provisões para contingências cíveis, registradas no passivo não circulante, no 
montante de R$ 30.549, em 30 de junho de 2011 (R$ 29.618 em 31 de dezembro de 2010). 
 
Os processos em andamento e a sua classificação, segundo os advogados da entidade, têm a seguinte 
composição: 
 

 Em reais 
 30/06/2011  31/12/2010 

Processos Cíveis:        
   Perda possível  107.241    122.441  
   Perda remota  402.057    440.883  
  509.298    563.324  
Processos Tributários:        
   Perda possível  554.006    554.006  
  1.063.304    1.117.330  

 
Os depósitos para recursos, no montante de R$ 235.004 em 30 de junho de 2011 (R$ 226.505 em 31 de 
dezembro de 2010), estão classificados no ativo não circulante. 

 
NOTA 12 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO - PLA 
 

O patrimônio líquido ajustado, calculado segundo a Resolução CNSP nº 222, de 06 de dezembro de 2010, 
apresenta a seguinte posição: 

 
 Em reais 
 30/06/2011  31/12/2010 

Patrimônio líquido  15.839.231    15.881.009  
Imóveis rurais ( 2.548.094 )  ( 2.611.173 ) 
Despesas antecipadas ( 29.051 )  ( 17.064 ) 
Patrimônio líquido ajustado  13.262.086    13.252.772  

 
NOTA 13 - CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO PARA RISCOS DE CRÉDITO 
 

Apresentamos a seguir as informações atuariais relativas ao capital mínimo requerido para riscos de 
crédito, em 30 de junho de 2011, que demonstram a suficiência do patrimônio liquido ajustado. 

 
 Em reais 
     30/06/2011 

Capital adicional  919.204  
Margem de solvência  750.501  
Patrimônio líquido ajustado  13.262.086  
Capital mínimo requerido (CMR)  919.204  
Razão (1-PLA/CMR) ( 1.342,8% ) 

 
NOTA 14 - SEGUROS 
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A entidade possui cobertura de seguros contra incêndio dos bens do ativo imobilizado e dos imóveis de 
renda, segundo orientação que considera a natureza e o grau de risco de sinistros, em montantes 
considerados suficientes para cobrir eventuais perdas. 

 
*      *       * 

 
 
 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 
. 
 
O Conselho Fiscal da RECÍPROCA Assistência, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, 

tendo examinado o balanço patrimonial em 30 de junho de 2011 e as correspondebtes demonstrações 

do resultado, mutações do patrimônio líquido e os fuxos de caixa referentes ao semestre findo nessa 

data, é de parecer que as peças examinadas traduzem adequadamente a situação patrimonial e financeira 

da Entidade, estando assim em condições de serem submetidas à aprovação desse egrégio Conselho 

Deliberativo. 

 
Rio de janeiro, 15 de Agosto de 2011. 

 
 
 
 

PAULO DE OLIVEIRA MASSON 
 
 
 
 

JOSÉ FRANCISCO MAGDALENO 
 
 
 
 

PERYCELIO TUPY VIEIRA 
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