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BALANÇO PATRIMONIAL        
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 
(Em milhares de reais)

Companhia Consolidado
atiVo notas 2011 2010 2011 2010

atiVo circULante  255.204  331.326  9.433.526  8.318.187 
caiXa e eQUiVaLentes De caiXa 7  428  26.695  460.425  593.478 
aPLicações Financeiras 8  95.464  143.496  6.639.817  5.735.907 
crÉDitos Das oPerações com seGUros e resseGUros  -  -  -  1.162.529  929.869 

Prêmios a receber 9.1  -  -  773.556  737.029 
operações com seguradoras  -  -  -  51.908  37.093 
operações com resseguradoras  -  -  -  131.052  102.126 
outros créditos operacionais 12  -  -  206.013  53.621 

crÉDitos Das oPerações com PreViDÊncia 
comPLementar  -  -  -  8.203  5.113 

atiVos De resseGUro – ProVisões tÉcnicas 10  -  -  349.994  272.423 
tÍtULos e crÉDitos a receBer  -  159.177  160.366  374.140  367.389 

títulos e créditos a receber  -  128.345  135.535  137.729  164.660 
créditos tributários e Previdenciários 11.1  30.595  24.806  112.932  88.759 
outros créditos 21.1  237  25  123.479  113.970 

atiVos mantiDos Para VenDa  -  -  -  -  1.266 
oUtros VaLores e Bens 13  -  -  53.617  45.437 
DesPesas anteciPaDas  -  135  769  26.441  22.124 
cUstos De aQUisiçÃo DiFeriDos 14  -  -  358.360  345.181 

seguros  -  -  -  353.007  340.491 
Previdência complementar  -  -  -  5.353  4.690 

atiVo nÃo circULante  -  3.253.920  3.044.676  3.985.300  3.924.528 
reaLiZÁVeL a LonGo PraZo  -  1.403  1.060  3.795.922  3.761.422 

aPLicações Financeiras 8  10  10  1.063.014  1.231.565 
crÉDitos Das oPerações com seGUros e resseGUros  -  -  -  10.546  20.902 

Prêmios a receber 9.1  -  -  10.409  20.627 
operações com seguradoras  -  -  -  137  275 

atiVos De resseGUro – ProVisões tÉcnicas 10  -  -  189.130  181.672 
tÍtULos e crÉDitos a receBer  -  1.393  955  2.358.813  2.166.281 

créditos tributários e Previdenciários 11.1  -  -  643.664  593.082 
Depósitos Judiciais e Fiscais 22  1.393  955  1.676.382  1.519.812 
outros créditos a receber  -  -  38.767  53.387 

oUtros VaLores e Bens 13  -  -  1.095  1.092 
DesPesas anteciPaDas  -  -  95  12.529  7.845 
cUstos De aQUisiçÃo DiFeriDos 14  -  -  160.795  152.065 

seguros  -  -  -  157.087  149.194 
Previdência complementar  -  -  -  3.708  2.871 

inVestimentos 15  3.249.564  3.039.863  3.565  4.825 
imoBiLiZaDo  -  43  -  56.006  58.168 
intanGÍVeL  -  2.910  3.753  129.807  100.113 

totaL Do atiVo  3.509.124  3.376.002  13.418.826  12.242.715 
as notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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BALANÇO PATRIMONIAL         
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 
(Em milhares de reais)

notas Companhia Consolidado
 PassiVo e PatrimÔnio LÍQUiDo notas 2011 2010 2011 2010

 PassiVo circULante  430.604  166.009  5.533.711  4.762.690 
 contas a PaGar  430.604  166.009  862.633  570.399 

 obrigações a Pagar 16.1  69.620  151.181  178.151  269.665 
 impostos e encargos sociais a recolher  248  4.018  102.693  80.983 
 encargos trabalhistas  -  -  33.617  31.006 
 empréstimos e Financiamentos 16.4.1  350.867  5.591  351.230  5.591 
 impostos e contribuições 16.2  9.071  4.815  116.864  89.504 
 outras contas a Pagar 16.3  798  404  80.078  93.650 

 DÉBitos De oPerações com seGUros e resseGUros  -  -  408.735  326.302 
 Prêmios a restituir  -  -  6.862  5.591 
 operações com seguradoras  -  -  34.054  23.515 
 operações com resseguradoras 17.1  -  -  185.543  134.301 
 corretores de seguros e resseguros 17.2  -  -  92.975  105.120 
 outros Débitos operacionais  -  -  89.301  57.775 

 DÉBitos De oPerações com PreViDÊncia comPLementar  -  -  2.623  2.425 
 Débitos de resseguros  -  -  -  220  275 
 outros Débitos operacionais  -  -  -  2.403  2.150 

 DePÓsitos De terceiros 18  -  -  53.755  54.318 
 ProVisões tÉcnicas – seGUros 19.1  -  -  3.565.686  3.186.183 
 saÚDe - -  1.119.309  905.829 
 Danos - -  2.072.892  1.950.843 
 Pessoas - -  185.185  174.156 
 ViDa com coBertUra Por soBreViVÊncia - -  188.300  155.355 
 ProVisões tÉcnicas – PreViDÊncia comPLementar 19.3  -  -  553.995  501.247 
 oUtros DÉBitos  -  -  86.284  121.816 

 Provisões trabalhistas 22  -  -  5.835  6.953 
 Provisões cíveis 22  -  -  53.507  39.669 
 Débitos Diversos  -  -  26.942  75.194 

as notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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notas Companhia Consolidado
 PassiVo e PatrimÔnio LÍQUiDo notas 2011 2010 2011 2010

 PassiVo nÃo circULante  2.006  318.136  4.808.601  4.588.168 
 contas a PaGar  2.006  318.136  1.090.737  1.307.116 

 obrigações a Pagar 16.1  1.575  1.558  868.050  808.413 
 tributos Diferidos 11.2  417  1.191  160.065  124.185 
 empréstimos e Financiamentos 16.4.1  -  315.381  -  315.381 
 outras contas a Pagar 16.3  14  6  62.622  59.137 
 DÉBitos De oPerações com seGUros e resseGUros  -  -  11.969  13.284 
 operações com seguradoras  -  -  5.350  10.699 
 operações com resseguradoras 17.1  -  -  4.025 -
 Prêmios a restituir  -  -  2.579  2.579 
 corretores de seguros e resseguros 17.2  -  -  15  6 

 ProVisões tÉcnicas – seGUros 19.1  -  -  1.221.692  1.038.780 
 saÚDe  -  -  30.599  29.669 
 Danos  -  -  354.986  366.491 
 Pessoas  -  -  241.846  169.049 
 ViDa com coBertUra Por soBreViVÊncia  -  -  594.261  473.571 
 ProVisões tÉcnicas – PreViDÊncia comPLementar 19.3  -  -  2.000.619  1.758.256 
 oUtros DÉBitos 22  -  -  482.909  469.163 

 Provisões Fiscais  -  -  248.444  237.400 
 Provisões trabalhistas  -  -  24.232  31.319 
 Provisões cíveis  -  -  200.962  200.444 
 outras Provisões  -  -  9.271  - 

 DÉBitos DiVersos  -  -  675  1.569 
 PatrimÔnio LÍQUiDo 23  3.076.514  2.891.857  3.076.514  2.891.857 

 capital social 23.1  1.237.882  1.185.831  1.237.882  1.185.831 
 reservas de capital  377.156  373.112  377.156  373.112 
 ajustes de avaliação Patrimonial  13.665  7.175  13.665  7.175 
 (-) ações em tesouraria  (69.353)  (58.944)  (69.353)  (58.944)
 reservas de Lucros  1.517.164  1.384.683  1.517.164  1.384.683 

totaL Do PassiVo e PatrimÔnio LÍQUiDo  3.509.124  3.376.002  13.418.826  12.242.715 
as notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BALANÇO PATRIMONIAL        
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 
(Em milhares de reais)
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DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010    
(Em milhares de reais, exceto onde mencionado) 

notas Companhia Consolidado
notas 2011 2010 2011 2010

oPerações De seGUros
PrÊmios retiDos 24.1  -  -  9.124.803  8.093.594 

Prêmios de seguros  -  -  9.374.950  8.214.731 
Prêmios convênio DPVat  -  -  51.170  48.309 
Prêmios cedidos em cosseguros  -  -  (15.743)  (11.582)
Prêmios cedidos em resseguros  -  -  (275.792)  (148.745)
Prêmios de retrocessão  -  -  39  363 
Prêmios cedidos em consórcios e Fundos  -  -  (25.589)  (24.159)
contribuição para cobertura de riscos  -  -  15.768  14.677 

Variações Das ProVisões tÉcnicas  -  -  (180.256)  (229.107)
PrÊmios GanHos 24.1  -  -  8.944.547  7.864.487 
sinistros ocorriDos 24.1  -  -  (6.649.970)  (5.562.909)

sinistros Diretos  -  -  (7.377.470)  (5.711.824)
sinistros de consórcios e Fundos  -  -  (20.546)  (19.061)
serviços de assistência  -  -  (321)  (310)
recuperação de sinistros  -  -  391.104  91.882 
salvados e ressarcimentos  -  -  192.607  153.563 
Variação da Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados  -  -  164.656  (77.159)

DesPesas com BeneFÍcios 24.1  -  -  (20.620)  (23.315)
Despesas com Benefícios retidos  -  -  (20.012)  (23.821)
Variação da Provisão de eventos ocorridos mas não avisados  -  -  (608)  506 

cUstos De aQUisiçÃo 24.1  -  -  (1.056.979)  (921.359)
comissões  -  -  (1.046.358)  (987.670)
recuperação de comissões  -  -  13.839  8.789 
outros custos de aquisição  -  -  (2.179)  (2.093)
Variação dos custos de aquisição Diferidos  -  -  (22.281)  59.615 

oUtras receitas e DesPesas oPeracionais  -  -  (257.472)  (330.060)
outras receitas operacionais 24.2  -  -  20.187  25.002 
outras Despesas operacionais 24.3  -  -  (277.659)  (355.062)

oPerações De PreViDÊncia  -  - - -
PrÊmios e renDas De contriBUições retiDas  -  -  397.849  369.365 
Prêmios e rendas de contribuições  -  -  397.849  369.365 
Variações Das ProVisões tÉcnicas  -  -  (373.781)  (384.380)
renDas com taXas De GestÃo  -  -  29.132  25.107 
DesPesas com BeneFÍcios e resGates  -  -  (25.103)  (5.004)
Despesas com Benefícios  -  -  (24.940)  (5.926)
Variação da Provisão de eventos ocorridos mas não avisados  -  -  (163)  922 

as notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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notas Companhia Consolidado
notas 2011 2010 2011 2010

cUstos De aQUisiçÃo  -  -  (15.309)  (12.708)
oUtras receitas e DesPesas oPeracionais  -  -  (478)  (557)
outras Despesas operacionais  -  -  (478)  (557)

resULtaDo com oPerações De assistÊncia À saÚDe  -  -  29.750  30.328 
resULtaDo Da atiViDaDe Financeira  -  -  26.400  20.866 
DesPesas aDministratiVas 24.4  (8.271)  (12.112)  (795.044)  (729.822)
DesPesas com triBUtos  (9.272)  (2.922)  (152.411)  (147.433)
resULtaDo Financeiro 24.5  (42.600)  (27.072)  658.110  510.131 
resULtaDo PatrimoniaL  505.851  659.353  9.093  306.552 

receitas com imóveis de renda  -  -  453  224 
ajustes de investimentos em controladas e coligadas 15  505.687  659.321  33  (2.669)
outras receitas/(Despesas) Patrimoniais  164  32  533  (3.120)

resultado na alienação de ativos – investimentos, imobilizado 
e intangível 24.6  -  -  8.074  312.117 

resULtaDo antes De imPostos e ParticiPações  445.708  617.247  747.714  1.009.289 
imposto de renda e contribuição social – corrente 24.7  (26)  (3.226)  (264.342)  (335.923)
imposto de renda e contribuição social – Diferido 24.7  -  -  6.109  (17.491)
Participações sobre o resultado  -  -  (43.799)  (42.974)

LUcro LÍQUiDo Do eXercÍcio  445.682  614.021  445.682  612.901 
atriBUÍVeL a:

acionistas da companhia  -  -  445.682  614.021 
Participações dos não controladores  -  -  -  (1.120)

LUcro LÍQUiDo Do eXercÍcio  -  -  445.682  612.901 

resULtaDo BÁsico Por açÃo atriBUÍDo aos acionistas Da 
comPanHia 23.9

Por ação Preferencial (em r$ )  0,54  0,73  0,54  0,73 
Por ação ordinária (em r$ )  0,54  0,73  0,54  0,73 

resULtaDo DiLUÍDo Por açÃo atriBUÍDo aos acionistas Da 
comPanHia 23.9

Por ação Preferencial (em r$ )  0,52  0,72  0,52  0,72 
Por ação ordinária (em r$ )  0,52  0,72  0,52  0,72 

as notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010    
(Em milhares de reais, exceto onde mencionado) 
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DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010      
(Em milhares de reais)

Companhia Consolidado
2011 2010 2011 2010

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  445.682  614.021  445.682  612.901 
OUTROS COMPONENTES DO RESULTADO ABRANGENTE  6.490  (8.477)  6.490  (8.477)

Ganhos não realizados com ativos Financeiros Disponíveis para Venda  72  9  13.468  4.834 
Perdas não realizadas com Hedge de Fluxo de caixa  (2.347)  (17.322)  (2.347)  (17.322)

imposto de renda e contribuição social relacionados aos 
componentes dos outros resultados abrangentes  774  5.886  (4.631)  4.011 

outros resultados abrangentes de empresas investidas reconhecidos 
pelo método de equivalência Patrimonial  7.991  2.950  -  - 

RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO  452.172  605.544  452.172  604.424 
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO ATRIBUÍVEL A:

 acionistas da companhia  452.172  605.544  452.172  605.544 
 Participações dos não controladores  -  -  -  (1.120)

 as notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA   
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010     
(Em milhares de reais)     

Companhia Consolidado
2011 2010 2011 2010

atiViDaDes oPeracionais
coBrança  -  -  10.790.711  9.274.993 
Prêmios de seguros  -  -  9.787.778  8.412.560 
rendas de contribuições/Portabilidade de entrada  -  -  324.902  297.386 
Planos administrados  -  -  630.759  528.471 
outros  -  -  47.272  36.576 
sinistros e BeneFÍcios  -  -  (7.855.237)  (6.489.818)
seguros  -  -  (7.045.142)  (5.807.332)
resgates/Benefícios de Previdência/Portabilidade de saída  -  -  (218.418)  (173.602)
Planos administrados  -  -  (591.677)  (508.884)
saLVaDos  -  -  157.869  121.279 
comissões  -  -  (1.186.276)  (1.057.709)
resseGUro  -  -  (11.393)  110.059 
receitas e DesPesas oPeracionais  -  -  (113.487)  (109.731)
DesPesas aDministratiVas  (7.693)  (6.217)  (1.007.339)  (891.923)
Pessoal  (2.383)  (1.717)  (408.385)  (400.309)
Gerais  (5.310)  (4.500)  (598.954)  (491.614)
imPostos e contriBUições  (9.123)  (7.589)  (432.156)  (469.465)
imposto de renda e contribuição social  (8.627)  (5.944)  (221.085)  (273.031)
Pis e cofins  (36)  (1.032)  (119.991)  (104.041)
outros  (460)  (613)  (91.080)  (92.393)
DiViDenDos e JUros soBre o caPitaL PrÓPrio receBiDos  306.125  109.138  -  4.349 
encarGos Financeiros  (18.475)  (20.315)  (37.803)  (40.835)

tÍtULos e VaLores moBiLiÁrios mensUraDos a VaLor JUsto Por 
meio Do resULtaDo  (7.106)  212.006  (770.883)  (234.048)

compra  (40.688)  (68.095)  (7.865.124)  (6.990.337)
Venda  33.582  280.101  7.094.241  6.756.289 
renDimento De tÍtULos e VaLores moBiLiÁrios  10.251  28.050  775.927  563.265 
oUtros receBimentos (PaGamentos)  180  (335)  (36.782)  109.984 
caiXa LÍQUiDo GeraDo nas atiViDaDes oPeracionais  274.159  314.738  273.151  890.400 
atiViDaDes De inVestimento
tÍtULos e VaLores moBiLiÁrios – Demais cateGorias  49.197  (62.580)  130.358  (928.359)
compra  (84.999)  (157.252)  (4.074.828)  (3.712.674)
Venda e Vencimento  134.196  94.672  4.205.186  2.784.315 
DePÓsitos e resGates JUDiciais  (603)  (749)  (118.142)  (130.330)
Depósitos Judiciais  (603)  (1.542)  (170.487)  (151.558)
resgates de Depósitos Judiciais  -  793  52.345  21.228 
 as notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Companhia Consolidado
2011 2010 2011 2010

comPra e VenDa De ParticiPações societÁrias  -  -  (31.202)  330.201 
comPra e VenDa De atiVos imoBiLiZaDos  (42)  (2.320)  (12.380)  107.896 
equipamentos de Processamento de Dados/software  (36)  (2.320)  (15.675)  (29.122)
Benfeitorias em imóveis de terceiros  (6)  -  3.295  137.018 

caiXa LÍQUiDo GeraDo (consUmiDo) nas atiViDaDes De 
inVestimentos  48.552  (65.649)  (31.366)  (620.592)

atiViDaDes De Financiamento
moVimentações societÁrias  (16.857)  (49.507)  (16.890)  (49.762)
compra de ações Próprias  (16.857)  (49.507)  (16.890)  (49.762)
DiViDenDos e JUros soBre o caPitaL PrÓPrio PaGos  (332.061)  (195.059)  (332.063)  (195.061)
reFis – ParceLamento esPeciaL Lei nº 10.684  (60)  (60)  (25.885)  (24.339)
oUtros receBimentos  -  -  -  2.174 
caiXa LÍQUiDo consUmiDo nas atiViDaDes De Financiamento  (348.978)  (244.626)  (374.838)  (266.988)

aUmento (DiminUiçÃo) no caiXa e eQUiVaLentes De caiXa  (26.267)  4.463  (133.053)  2.820 
caiXa e eQUiVaLentes De caiXa no inÍcio Do PerÍoDo  26.695  22.232  593.478  618.564 

Baixa do caixa e equivalentes de caixa da Brasilveículos companhia  
de seguros  -  -  -  (27.906)

caiXa e eQUiVaLentes De caiXa no inÍcio Do PerÍoDo aJUstaDo  26.695  22.232  593.478  590.658 
caiXa e eQUiVaLentes De caiXa no Fim Do PerÍoDo  428  26.695  460.425  593.478 
aUmento (DiminUiçÃo) no caiXa e eQUiVaLentes De caiXa  (26.267)  4.463  (133.053)  2.820 
 as notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA   
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010     
(Em milhares de reais)     
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DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO    
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
(Em milhares de reais)

Companhia Consolidado
2011 2010 2011 2010

RECEITAS  -  -  10.239.410  9.391.916 

 receitas com operações de seguros  -  -  9.854.541  8.636.221 

 receitas com operações de Previdência complementar  -  -  229.453  213.770 

 rendas com taxas de Gestão e outras taxas  -  -  29.132  25.107 

 resultado na alienação de ativos – investimentos, imobilizado e 
 intangível  -  -  8.074  312.117 

 resultado com operações de assistência à saúde  -  -  29.750  30.328 

 resultado da atividade Financeira  -  -  26.400  20.866 

 outras  -  -  72.317  174.314 

 Provisão para créditos de Liquidação Duvidosa – constituição  -  -  (10.257)  (20.807)

VARIAÇÕES DAS PROVISÕES TÉCNICAS  -  -  (554.037)  (613.487)

 operações de seguros  -  -  (180.256)  (229.107)

 operações de Previdência  -  -  (373.781)  (384.380)

RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL  -  -  9.685.373  8.778.429 

BENEFÍCIOS E SINISTROS  -  -  (7.348.062)  (5.887.820)

 sinistros  -  -  (7.458.108)  (5.774.783)

 Variação da Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados  -  -  164.656  (77.159)

 Despesas com Benefícios e resgates  -  -  (44.952)  (29.747)

 Variação da Provisão de eventos ocorridos mas não avisados  -  -  (771)  1.428 

 outras  -  -  (8.887)  (7.559)

INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS  (5.737)  (4.036)  (1.736.280)  (1.548.390)

 materiais, energia e outros  (1.307)  (1.273)  (112.517)  (112.896)

 serviços de terceiros, comissões Líquidas  (4.430)  (2.763)  (1.601.666)  (1.495.196)

 Variação dos custos de aquisição Diferidos  -  -  (22.281)  59.615 

 recuperação de Valores ativos  -  -  184  87 

VALOR ADICIONADO BRUTO  (5.737)  (4.036)  601.031  1.342.219 

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  (852)  (474)  (42.024)  (39.473)

VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO  (6.589)  (4.510)  559.007  1.302.746 
as notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



demonstrações financeiras 2011 	 |	 12

Companhia Consolidado
2011 2010 2011 2010

VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA  483.966  654.102  903.899  579.816 

 receitas Financeiras  5.877  (14.279)  819.834  671.642 

 resultado de equivalência Patrimonial  505.687  659.321  -  - 

 resultado com operações de resseguros cedidos  -  -  91.923  (68.977)

 resultado com operações de cosseguros cedidos  -  -  2.530  (19.018)

 Variações cambiais – empréstimos e compromissos mobiliários  (27.808)  9.529  (27.714)  9.530 

 Variações monetárias e cambiais – seguros e Previdência  -  -  (255.749)  (261.406)

 atualizações monetárias – Depósitos Judiciais  90  64  109.278  59.027 

 outras  120  (533)  163.797  189.018 

VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR  477.377  649.592  1.462.906  1.882.562 

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO  477.377  649.592  1.462.906  1.882.562 

 Pessoal  2.528  7.092  390.806  405.426 

 remuneração Direta  2.426  1.901  291.649  318.140 

 Benefícios  102  5.191  83.548  73.039 

 FGts  -  -  15.609  14.247 

 Impostos, Taxas e Contribuições  7.698  5.540  533.932  780.846 

 Federais  7.667  5.428  527.420  768.860 

 estaduais  -  -  683  204 

 municipais  31  112  5.829  11.782 

 Remuneração de Capitais de Terceiros  21.469  22.939  92.486  83.389 

 Juros  21.285  22.780  51.539  53.843 

 aluguéis  184  159  40.947  29.546 

 Remuneração de Capitais Próprios  445.682  614.021  445.682  612.901 

 Dividendos  211.700  291.660  211.700  291.660 

 Lucros retidos do exercício  233.982  322.361  233.982  322.361 

 Participação dos não controladores nos Lucros retidos  -  -  -  (1.120)
as notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO    
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
(Em milhares de reais)
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
(Em milhares de reais, exceto onde mencionado)

(1) CONTEXTO OPERACIONAL
A	SUL	AMÉRICA	S.A. é uma sociedade anônima de capital aber-
to, constituída em 13.03.1978, domiciliada no Brasil, com sede na 
capital do estado do rio de Janeiro, e que tem como principais 
acionistas a sulasapar Participações s.a., com 60,02% das ações 
ordinárias, e a inG insurance international B.V., com 12,91% das 
ações ordinárias e 32,31% das ações preferenciais. em 03.10.2007, 
obteve junto com a comissão de Valores mobiliários (cVm) o regis-
tro de companhia aberta, passando a ter suas units negociadas na 
Bolsa de Valores, mercadorias e Futuros (Bm&FBovespa) a partir 
de 05.10.2007, sob o código sULa11, listada no nível 2 de Governan-
ça corporativa. a companhia participa, por intermédio de suas 
controladas, nos segmentos de seguros de danos, pessoas, saúde 
e previdência complementar, prestação de serviços de assistência 
à saúde, bem como na administração de recursos de terceiros e 
administração de fundos de investimento.

nessas demonstrações financeiras, a sul américa s.a. é tratada 
pelo termo “companhia”, e o termo “sulamérica” é usado para 
tratar o conjunto formado pela sul américa s.a., suas controla-
das e os fundos de investimentos dos quais essas empresas são 
as únicas cotistas, denominados “Fundos exclusivos”.

(2) APRESENTAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(2.1)  BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
ÀS NORMAS IFRS E CPC

as presentes demonstrações financeiras incluem:

•  as demonstrações financeiras consolidadas preparadas con-
forme as normas internacionais de relatório Financeiro (iFrs), 
emitidas pelo international accounting standards Board (iasB) 
e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil (Br GaaP); 

•  as demonstrações financeiras individuais da companhia 
preparadas de acordo com o Br GaaP.

as demonstrações financeiras individuais da companhia foram 
elaboradas de acordo com o Br GaaP e essas práticas diferem 
do iFrs pois não existem demonstrações financeiras individuais 
no iFrs, e sim demonstrações financeiras separadas, onde a ava-
liação de investimentos em controladas, coligadas e empreendi-
mentos controlados em conjunto (joint ventures) não é feita pelo 
método de equivalência patrimonial, como são as demonstrações 
financeiras individuais no Br GaaP, e sim pelo custo ou valor justo.

o Br GaaP compreende a legislação societária e os pronuncia-
mentos, as interpretações e as orientações emitidos pelo comi-
tê de Pronunciamentos contábeis (cPc), aprovados pela cVm, 
vigentes na data da publicação destas demonstrações financeiras.

as demonstrações financeiras consolidadas e individuais estão sen-
do apresentadas no mesmo conjunto pois não há diferenças entre o 
patrimônio líquido e o resultado destas demonstrações financeiras.

o conselho de administração autorizou a emissão das presentes 
demonstrações financeiras em reunião realizada em 27.02.2012.

(2.2) BASE DE MENSURAÇÃO
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas fo-
ram preparadas com base no custo histórico com exceção do 
passivo atuarial de benefícios de renda vitalícia e de indeniza-
ção para executivos, que é apurado pelo método da Unidade 
de crédito Projetada e dos seguintes itens reconhecidos nos 
balanços patrimoniais pelo valor justo:

• os instrumentos financeiros derivativos (vide nota 6);
•  os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por 

meio do resultado (vide nota 8);
• os ativos financeiros disponíveis para venda (vide nota 8).

(2.3) MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO
nas demonstrações financeiras os itens foram mensurados utilizan-
do a moeda do ambiente econômico primário no qual a sulamérica 
atua. as demonstrações financeiras estão apresentadas em reais 
(r$), que é a moeda funcional e de apresentação da sulamérica.
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(3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
as práticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas de ma-
neira consistente em todos os períodos apresentados nas de-
monstrações financeiras.

(3.1) RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS
as práticas contábeis mais relevantes adotadas são:

(3.1.1)	Apuração	do	Resultado
o resultado é apurado pelo regime contábil de competência e 
considera:

•  os prêmios de seguros são reconhecidos pelo período de vi-
gência do risco das apólices/faturas. os prêmios de seguros 
relativos a riscos vigentes, cujas apólices/faturas ainda não 
foram emitidas, são calculados atuarialmente;

•  as contribuições para planos de previdência são reconhecidas 
como rendas de contribuições retidas quando ocorre o efe-
tivo recebimento. os direitos dos participantes são refletidos 
mediante a constituição de provisões técnicas em contrapar-
tida do resultado do período;

•  as comissões de seguro dos ramos de riscos a decorrer, os 
agenciamentos de seguros, os custos diretamente relaciona-
dos ao processo de angariação de contratos de seguros e as 
receitas com “custo de apólice” são registrados como custo de 
aquisição diferidos quando devidos. as comissões de seguros 
de danos são amortizadas com base no prazo de vigência dos 
contratos de seguros, e os agenciamentos referentes aos pro-
dutos de seguro-saúde e de previdência privada são amorti-
zados pelo prazo médio da permanência dos segurados em 
carteira, considerando a vigência das apólices, o prazo de co-
bertura e a expectativa de cancelamento ou renovação das 
apólices. os demais custos diferidos e as receitas com “custo 
de apólice” são apropriados, de forma linear, pelo prazo de vi-
gência dos contratos de seguros, exceto para os produtos de 
seguro-saúde e previdência privada, onde os demais custos 
são amortizados pelo prazo médio de permanência dos se-
gurados em carteira. as comissões relativas a riscos vigentes, 
cujas apólices/faturas ainda não foram emitidas, são estima-
das com base em cálculos atuariais que levam em considera-
ção a experiência histórica;

•  os sinistros são refletidos nos resultados com base na me-
todologia conhecida como iBnP (incurred but not paid), que 

busca refletir a sinistralidade final estimada para os contratos 
com cobertura de risco em vigência. os sinistros incluem as 
indenizações e despesas estimadas a incorrer com o processa-
mento e a regulação dos sinistros, tanto aquelas diretamente 
alocáveis aos sinistros considerados individualmente (alloca-
ted Loss adjustment expense – aLae) quanto outras despe-
sas relacionadas aos sinistros, mas não diretamente alocáveis 
(Unallocated Loss adjustment expenses – ULae).

(3.1.2)	Balanço	Patrimonial
•  os direitos realizáveis e as obrigações exigíveis após 12 meses são 

classificados no ativo e passivo não circulante, respectivamente;
•  as transações em moedas estrangeiras são convertidas para 

a moeda funcional pela taxa de câmbio do dia da transação. 
ativos ou passivos denominados em moedas estrangeiras são 
convertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio na 
data-base das demonstrações financeiras;

•  os ativos e passivos sujeitos à atualização monetária são  
atualizados com base nos índices definidos legalmente ou  
em contratos;

•  os créditos tributários não são ajustados a valor presente.

(3.2) INSTRUMENTOS FINANCEIROS

(3.2.1)	Classificação	e	Mensuração
os ativos financeiros são classificados e mensurados conforme 
descritos a seguir:

(a)  Títulos e valores mobiliários mensurados ao valor justo por 
meio do resultado
os títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito 
de serem ativa e frequentemente negociados são contabili-
zados pelo valor justo e classificados no ativo circulante. os 
rendimentos, as valorizações e desvalorizações sobre esses 
títulos e valores mobiliários são reconhecidos no resultado.

em alguns casos, títulos e valores mobiliários são classifica-
dos nessa categoria, mesmo que não sejam frequentemen-
te negociados, considerando-se a estratégia de investimen-
tos (vide nota 5.4.2.1 (d)) e de acordo com a gestão de riscos 
documentada. trata-se do fair value option.
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(b) Títulos e valores mobiliários disponíveis para a venda
os títulos e valores mobiliários que não se enquadram nas 
categorias “mensurados ao valor justo por meio do resulta-
do”, “empréstimos e recebíveis” ou “mantidos até o venci-
mento” são contabilizados pelo valor de custo, acrescido dos 
rendimentos auferidos no período, que são reconhecidos no 
resultado e ajustados aos correspondentes valores justos. 
as valorizações e desvalorizações não realizadas financeira-
mente são reconhecidas em conta específica no patrimônio 
líquido, líquidas dos correspondentes efeitos tributários e, 
quando realizadas, são apropriadas ao resultado em contra-
partida da conta específica do patrimônio líquido.

(c) Títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento
os títulos e valores mobiliários para os quais a sulamérica 
tem a intenção e a capacidade financeira para sua manu-
tenção em carteira até o vencimento são contabilizados pelo 
valor de custo acrescido dos rendimentos auferidos no pe-
ríodo, que são reconhecidos no resultado.

(d) Empréstimos e recebíveis
os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros repre-
sentados por prêmios a receber e demais contas a receber, 
que são mensurados inicialmente pelo valor justo acrescido 
dos custos das transações. após o reconhecimento inicial, 
esses ativos financeiros são mensurados pelo custo amor-
tizado, ajustados, quando aplicável, por reduções ao valor 
recuperável.

(3.2.2)	Instrumentos	Financeiros	Derivativos
são classificados no ativo ou passivo circulantes como títulos 
e valores mobiliários mensurados ao valor justo por meio do 
resultado, sendo compostos por swaps, opções e contratos fu-
turos. a operação de swap, que tem por objetivo a proteção do 
montante principal das senior notes (vide nota 6.2), é avaliada 
pelo valor justo de acordo com a metodologia de contabiliza-
ção de operações de hedge de fluxo de caixa, com o total das 
valorizações ou desvalorizações efetivas, líquido de seus corres-
pondentes efeitos tributários, contabilizado diretamente na ru-
brica “ajustes de avaliação Patrimonial”, no patrimônio líquido. 
a efetividade desse hedge está inserida na margem entre 80% 
e 125%.

(3.2.3)	Empréstimos	e	Financiamentos
os empréstimos e financiamentos estão demonstrados pelo 
valor de contratação, acrescidos dos encargos pactuados, que 
incluem juros e variação cambial incorridos, líquidos dos custos 
de transação incorridos.

os empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira es-
tão protegidos por instrumentos financeiros derivativos por 
meio de hedge de fluxo de caixa (vide nota 16.4).

(3.3) INVESTIMENTOS
reconhecidos inicialmente pelo valor justo, ajustado pela redu-
ção ao valor recuperável, combinado com os seguintes aspectos:

•  nas demonstrações financeiras individuais, as participações 
acionárias permanentes em controladas são avaliadas pelo 
método de equivalência patrimonial;

•  o ágio decorrente de aquisição com fundamento econômico 
de expectativa de rentabilidade futura é classificado no ativo 
intangível nas demonstrações financeiras consolidadas e em 
investimentos nas demonstrações financeiras individuais.

(3.4) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT)
•  Ativos financeiros (incluindo recebíveis)

Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio 
do resultado tem seu valor recuperável avaliado sempre que 
apresenta indícios de perda.

Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evi-
dência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após 
o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de 
perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros 
projetados que podem ser estimados de uma maneira con-
fiável, tais como: desvalorização significativa e prolongada 
de instrumentos financeiros reconhecida publicamente pelo 
mercado, descontinuidade da operação da atividade em que 
a sulamérica investiu, tendências históricas da probabilida-
de de inadimplência do prazo de recuperação e dos valores 
de perda incorridos ajustados para refletir o julgamento da  
administração quanto às premissas se as condições econô-
micas e de crédito atuais são tais que as perdas reais prova-
velmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas 
tendências históricas.
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•  Ativos não financeiros
os valores contábeis dos ativos não financeiros são revistos no 
mínimo anualmente para apurar se há indicação de redução 
ao valor recuperável. no caso de ágio e ativos intangíveis com 
vida útil indefinida ou ativos intangíveis em desenvolvimento 
que ainda não estejam disponíveis para uso o valor recuperá-
vel é estimado no mínimo anualmente.

a redução ao valor recuperável de ativos (impairment) é de-
terminada quando o valor contábil residual exceder o valor de 
recuperação, que será o maior valor entre o valor estimado na 
venda e o seu valor em uso, determinado pelo valor presente 
dos fluxos de caixa futuros estimados em decorrência do uso 
do ativo ou unidade geradora de caixa.

(3.5)  IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COR-
RENTE E DIFERIDO

as provisões para imposto de renda e para contribuição social 
correntes e diferidos são constituídas pelas alíquotas vigentes 
na data-base das demonstrações financeiras.

a redução ao valor recuperável de créditos tributários de im-
posto de renda e de contribuição social é estabelecida com 
base nas expectativas da administração sobre a realização dos 
resultados fiscais tributáveis futuros e sobre certas diferenças 
temporárias, cujas expectativas estão baseadas em orçamen-
tos elaborados e aprovados para o período de 3 a 10 anos. 

(3.6)  PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES DE OPE-
RAÇÕES DE SEGUROS, RESSEGUROS E PREVIDÊNCIA

os passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou es-
timados, acrescidos, quando aplicável, dos respectivos encargos 
e variações monetárias ou cambiais incorridos até a  data-base 
das demontrações financeiras.

(3.6.1)		Provisões	Técnicas	de	Contratos	de	Seguros,	Resseguros	
e	Previdência

as provisões técnicas são constituídas de acordo com a  
regulamentação estabelecida pela superintendência de se-
guros Privados (susep) e pela agência nacional de saúde  
suplementar (ans), ajustadas, quando aplicável, pelos seguin-
tes aspectos:

•  a Provisão complementar de Prêmios (PcP) requerida pela  
susep é revertida para fins de consolidação por não represen-
tar uma obrigação presente;

•  a Provisão de Prêmios não Ganhos (PPnG) no passivo cir-
culante que não é requerida pela ans é reclassificada da 
conta de Prêmios a receber - Faturamento antecipado (con-
ta retificadora do ativo) para fins de consolidação, visando 
à uniformização com os critérios contábeis estabelecidos  
pela susep.

as provisões técnicas relacionadas aos seguros DPVat são re-
gistradas com base nas informações recebidas da seguradora 
Líder dos consórcios DPVat s.a.

(a) Provisão para Prêmios não Ganhos (PPNG)
a PPnG é constituída pelo método pro rata die, tendo como 
base a divisão dos prêmios pelo número de dias de cober-
tura total, multiplicados pelo número de dias da cobertura 
do risco a decorrer, para os contratos de seguros de danos e 
de pessoas.

(b)  Provisão para Prêmios não Ganhos para Riscos Vigentes 
mas não Emitidos (PPNG-RVNE)
a PPnG – rVne é constituída para apurar a parcela de prê-
mios ainda não ganhos relativos às apólices ainda não emi-
tidas cujos riscos já estão vigentes. É calculada a partir da 
multiplicação da PPnG pelo fator esperado de atraso. o fa-
tor esperado de atraso é calculado com base na média pon-
derada histórica entre a PPnG em atraso e a PPnG emitida, 
de acordo com a avaliação atuarial anual efetuada na data 
das demonstrações financeiras para os contratos de seguro 
de danos. Para alguns ramos cujas vigências de riscos indi-
viduais não ultrapassam o mês seguinte e para o seguro de 
pessoas, aplica-se e calcula-se o fator de atraso em função 
do prêmio mensal emitido, e não da PPnG, aplicando-se a 
metodologia acima descrita para o cálculo do fator espera-
do de atraso.

(c) Provisão de Riscos não Expirados (PRNE)
a Prne é constituída pelo método pro rata die, tendo como 
base o prêmio de seguro ou a contribuição de previdência 
líquida de carregamento divididos pelo número de dias de 
cobertura total, multiplicado pelo número de dias da cober-
tura do risco a decorrer, para os contratos de seguros de vida 
individual e previdência complementar.
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(d)  Provisão de Riscos não Expirados para Riscos Vigentes mas 
não Emitidos (PRNE-RVNE)
a Prne – rVne é constituída para apurar a parcela de prê-
mios e de contribuições ainda não ganhos relativos às apó-
lices, aos contratos e certificados ainda não emitidos cujos 
riscos já estão vigentes. É calculada a partir da multiplicação 
do prêmio e da contribuição pelo fator esperado de atraso. 
o fator esperado de atraso é calculado com base na média 
ponderada histórica de atrasos de emissão de acordo com a 
avaliação atuarial efetuada na data das demonstrações fi-
nanceiras, para os contratos de seguros de vida individual e 
de previdência complementar.

(e) Provisão de Sinistro a Liquidar (PSL)
a PsL é constituída para a cobertura dos valores a pagar por 
sinistros já avisados até a  data-base das demonstrações fi-
nanceiras, compreendendo:

•  Para os ramos de danos e de pessoas, a PsL é constituída 
pelo valor dos sinistros avisados até a  data-base, adicio-
nado das despesas de regulação diretamente relacionadas 
ao sinistro, denominadas “aLae”. após calculada a PsL em 
bases individuais, por sinistro avisado, é registrado um va-
lor adicional calculado com base na metodologia conheci-
da como iBnP que considera a estimativa de sinistralidade 
ao final do período de cobertura nos contratos de seguro 
em vigência. Depois de apurado, o valor do ajuste é clas-
sificado proporcionalmente, parte como PsL e parte como 
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (iBnr);

•  Para apurar o iBnP é calculada a estimativa final de sinistros 
já ocorridos e ainda não pagos com base em triângulos de 
run-off mensais, métodos estatístico-atuariais, que conside-
ram o desenvolvimento histórico dos sinistros pagos, adicio-
nado das despesas de regulação diretamente relacionadas 
ao sinistro (aLae), para estabelecer uma projeção futura por 
período de ocorrência. Dependendo do ramo de seguros, o 
desenvolvimento histórico observado varia de 60 a 140 me-
ses. a estimativa final de sinistros já ocorridos e ainda não 
pagos é líquida da estimativa de salvados a receber, calcula-
da também pelo método dos triângulos de run-off;

•  o iBnr é calculado conforme descrito na nota 3.6.1 item (h);
•  Para o ramo de seguro-saúde, a PsL é constituída pelo va-

lor das faturas dos prestadores de serviços, adicionada das 
aLae, calculada com base nos avisos de sinistros recebidos;

•  adicionalmente à PsL, as controladas que operam com segu-

ros e previdência provisionam as despesas relativas à gestão 
da regulação de sinistros que ainda estão em fase de análise 
técnica, mas que não são alocados a cada sinistro individual-
mente, denominadas “ULae”. a ULae da PsL é calculada para 
todos os ramos de atuação das controladas que operam com 
seguros e previdência. a ULae para os ramos de danos e de 
pessoas é apurada a partir do custo unitário, com base no 
histórico de despesas, aplicada à quantidade de sinistros pen-
dentes na PsL. Para o ramo de seguro-saúde, a ULae é calcula-
da com base no percentual histórico, obtido pela razão entre 
o total das despesas com regulação de sinistros e o total de 
sinistros pagos multiplicado pelo saldo da PsL, deduzindo-se 
da estimativa o montante correspondente aos gastos já in-
corridos na atividade de regulação de sinistros.

(f)  Provisão de Sinistros a Liquidar e Benefícios a Regularizar 
em Disputa Judicial
as provisões de sinistros a liquidar e benefícios a regularizar 
em disputa judicial são reavaliadas periodicamente e contabi-
lizadas com base na opinião do Departamento Jurídico interno, 
dos consultores legais independentes e da administração so-
bre o provável resultado dos processos judiciais, e ainda, com 
base em fatores específicos obtidos a partir da análise do his-
tórico de pagamentos efetuados no período de 60 meses nos 
casos encerrados, calculados levando-se em consideração a 
natureza dos processos judiciais, a respectiva probabilidade de 
perda do processo, o desembolso financeiro esperado e o gru-
pamento de ramo de seguro envolvido, quando aplicável. esses 
fatores foram calculados a partir da análise da relação dos va-
lores despendidos com os processos encerrados por êxito, acor-
do judicial ou condenação judicial e as suas correspondentes 
estimativas históricas de exposição ao risco. as provisões são 
atualizadas mensalmente pelo Índice nacional de Preços ao 
consumidor amplo (iPca) e por juros de 0,78% ao mês.

as provisões e os honorários de sucumbência referentes às cau-
sas de natureza cível relacionadas às indenizações contratuais 
de sinistros estão contabilizados na rubrica “Provisões técnicas 
- seguros”, no passivo circulante e no passivo não circulante. os 
correspondentes depósitos judiciais estão contabilizados na 
rubrica “Depósitos Judiciais e Fiscais” no ativo não circulante, 
e são atualizados monetariamente pela taxa referencial (tr) e 
juros de 6% ao ano, conforme legislação vigente.
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(g) Provisão de Benefícios a Regularizar (PBAR)
a PBar relativa aos contratos de previdência complementar e 
de seguros de vida individual corresponde ao total dos benefí-
cios de pecúlios e rendas vencidos e não pagos aos participan-
tes e beneficiários calculados com base nos avisos recebidos 
em decorrência de eventos já ocorridos, incluindo atualização 
monetária. Para os contratos de seguros de vida individual com 
regime de repartição simples, a PBar é ajustada com base em 
cálculos estatístico-atuariais. tais cálculos se baseiam na esti-
mativa final de sinistros já ocorridos e ainda não pagos (iBnP) e 
calculada com base em métodos estatísticos conhecidos como 
triângulos de run-off mensais, que consideram o desenvolvi-
mento histórico dos pagamentos de sinistros para estabelecer 
uma projeção futura por período de ocorrência de sinistros. o 
desenvolvimento histórico observado é de 140 meses. toman-
do-se a estimativa final de sinistros já ocorridos e ainda não 
pagos e subtraindo-se a estimativa final de sinistros ocorridos 
mas não avisados, obtém-se o valor estatístico de ajuste, que 
se refere ao desenvolvimento futuro dos sinistros já ocorrido-
se que é proporcionalmente registrado parte como ajuste da 
PBar e parte como ajuste de iBnr.

(h) Provisão de Sinistros Ocorridos mas não Avisados (IBNR)
a iBnr (incurred But not reported) é constituída para a co-
bertura dos sinistros ocorridos e ainda não avisados até a  
data-base das demonstrações financeiras e considera:

•  Para os ramos de seguros de danos e de pessoas, exceto para 
os contratos de seguros de vida individual por regime de ca-
pitalização e benefícios de risco de previdência complemen-
tar, a provisão de iBnr é constituída com base na estimativa  
final de sinistros já ocorridos e ainda não avisados, adicio-
nada das aLae. a iBnr é calculada com base em métodos 
estatísticos-atuariais, conhecidos como triângulos de run-off, 
que consideram o desenvolvimento mensal e/ou trimestral 
histórico dos avisos de sinistros para estabelecer uma proje-
ção futura por período de ocorrência. tal desenvolvimento é 
feito tanto por quantidade de sinistros quanto por montante 
envolvido de sinistros, dependendo das características dos 
ramos dos contratos e sempre buscando uma metodologia 
melhor adaptável considerando a experiência histórica. De-
pendendo do ramo de seguros, o desenvolvimento histórico 
observado varia de 60 a 140 meses. além da estimativa final 
de sinistros já ocorridos e ainda não avisados, é adicional-
mente registrado na provisão de iBnr o valor de ajuste refe-

rente ao desenvolvimento futuro de sinistros já ocorridos. tal 
ajuste é calculado conforme descrito na nota 3.6.1, item (e);

•  Para o ramo de seguro de saúde, a iBnr é constituída com 
base no iBnP subtraído da PsL. Para apurar o iBnP é calcu-
lada a estimativa final de sinistros já ocorridos e ainda não 
pagos com base em triângulos de run-off mensais, métodos 
estatístico-atuariais, que consideram o desenvolvimento his-
tórico dos sinistros pagos, adicionado das aLae, para estabe-
lecer uma projeção futura por período de ocorrência. Para o 
ramo de saúde o desenvolvimento histórico observado é de 
36 meses;

•  Para os contratos de seguros de vida individual por regime de 
capitalização e para os contratos de benefícios de risco de pre-
vidência complementar, como não se tem experiência interna 
histórica representativa, a provisão de sinistros ocorridos mas 
não avisados é calculada a partir da aplicação de percentuais 
estabelecidos pela circular susep nº 288, de 01.04.2005 no so-
matório das contribuições ou dos prêmios e no somatório dos 
benefícios pagos ou sinistros pagos nos últimos 12 meses;

•  a ULae da iBnr é calculada para todos os ramos de atuação 
das controladas que operam com seguros e previdência. a 
ULae para o ramo de danos e pessoas é obtida a partir do 
custo unitário, com base no histórico de despesas, aplicado 
à quantidade estimada de sinistros iBnr. Para o ramo de 
seguro-saúde, a ULae é calculada com base no percentual 
histórico obtido pela razão entre o total das despesas com 
regulação de sinistros e o total de sinistros pagos multipli-
cado pelo saldo da iBnr.

(i)  Provisão de Sinistros Ocorridos mas não Avisados 
     (IBNR) – Judicial

a iBnr referente às demandas judiciais é constituída para dar 
cobertura aos sinistros que, com base na experiência histórica, 
geram desembolsos financeiros na esfera judicial às controladas 
que operam com seguros, independentemente do fato desses 
sinistros terem sido negados com embasamento técnico por 
tais controladas ou ainda não terem sido avisados em função do 
segurado ou terceiro ter decidido entrar diretamente na justiça 
sem antes pleitear a indenização às mencionadas controladas.

a iBnr relacionada a sinistros judiciais é constituída para os 
ramos de danos e de pessoas, com base em métodos mate-
máticos, considerando o histórico de pagamento de até 60 
meses, que compreendem os:
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•  Períodos médios históricos observados entre a data de ne-
gativa do sinistro e a data de cadastro da citação e entre a 
data de ocorrência do sinistro e a data da citação;

•  Percentuais de históricos de solicitações de indenizações inde-
feridas administrativamente nos quais a experiência histórica 
demonstrou desembolso financeiro posterior na esfera judicial 
e o percentual de sinistros daqueles que entraram diretamente 
na justiça, nesses mesmos períodos, resultando na quantidade 
estimada de desembolsos futuros na esfera judicial;

•  Valor médio dos sinistros judiciais registrados nas rubricas 
“sinistros a Liquidar” e “Benefícios a regularizar” em dispu-
ta judicial, resultando no valor médio das causas.

(j) Provisão Matemática de Beneficios a Conceder (PMBAC)
a PmBac é relativa aos contratos de previdência complementar 
e de seguros de vida individuais no regime de capitalização e 
abrange os compromissos assumidos com os participantes/se-
gurados enquanto não ocorrido o evento gerador do benefício. 
a PmBac é calculada com base nas movimentações financeiras 
de cada participante. a alocação contábil no passivo circulante 
e não circulante tem como base o fluxo de caixa projetado de 
benefícios a pagar para os próximos exercícios que considera 
premissas atuariais, tais como tábua de mortalidade, taxas de 
cancelamento e idade de entrada em aposentadoria.

(k) Provisão Matemática de Benefícios Concedidos (PMBC)
a PmBc é relativa aos contratos de previdência complemen-
tar, de saúde e de seguros de vida individuais no regime de ca-
pitalização e corresponde ao valor dos benefícios cujo evento 
gerador tenha ocorrido e tenha sido avisado. a PmBc, relativa 
aos contratos de previdência complementar e de seguros de 
vida individuais no regime de capitalização é calculada com 
base na expectativa de benefícios futuros, descontada para a  
data-base das demonstrações financeiras, dos participantes 
que já estão em fase de recebimento do benefício, estimada 
a partir das garantias contratadas de tábua de mortalidade e 
de juros. a PmBc para os ramos de saúde é constituída para 
a garantia dos benefícios de remissão de prêmios, concedidos 
aos beneficiários dependentes pelo prazo estabelecido em 
cada contrato de até cinco anos em função do falecimento do 
segurado titular. a provisão é calculada com base na estima-
tiva de sinistros futuros dos beneficiários, descontada para a  
data-base das demonstrações financeiras.

(l) Provisão de Excedentes Financeiros (PEF)
a PeF é constituída para os contratos de previdência comple-
mentar que concedem aos participantes garantia mínima 
de rentabilidade e crédito de parcela dos rendimentos que 
excedem os juros e/ou a atualização monetária garantidos 
nos planos, conforme estabelecido em cada contrato.

(m) Provisão de Oscilação de Riscos (POR)
a Por tem como objetivo reduzir o risco de eventuais osci-
lações no volume dos sinistros dos contratos de previdência 
complementar. a Por é calculada de forma estocástica, com 
base na experiência histórica das oscilações de sinistralida-
de, projetando-se 30.000 possíveis cenários de sinistralidade 
e observando-se a possível necessidade de provisão adicio-
nal para cada um dos cenários. a Por corresponde à soma de 
tais provisões adicionais necessárias para os 29.700 cenários 
mais prováveis, garantindo assim provisão suficiente para 
reduzir a probabilidade de ruína da carteira a 1%.

(n) Provisão para Despesas Administrativas (PDA)
a PDa é constituída para cobrir despesas decorrentes de 
pagamento de benefícios futuros em função de even-
tos ocorridos e a ocorrer para os contratos de previdência 
complementar. a PDa é contabilizada na rubrica “Provisões 
técnicas – seguros”, no passivo circulante e não circulante. 
a PDa é calculada com base nas despesas administrativas 
estimadas para os pagamentos de futuros benefícios des-
contadas para a  data-base das demonstrações financeiras. 
Para isso, projeta-se o fluxo de pagamentos esperados, in-
cluindo premissas de persistência média dos participantes 
na carteira, utilização da tábua de sobrevivência Br-ems e 
de entrada em fase de concessão de benefícios.

(o) Provisão de Oscilação Financeira (POF)
a PoF é constituída para as operações de previdência com-
plementar conhecidos como “Planos tradicionais”. a PoF é 
contabilizada, quando necessária, na rubrica “Provisões téc-
nicas – seguros”, no passivo não circulante, e é calculada com 
o objetivo de dar cobertura a eventuais desvios futuros en-
tre o índice de inflação estabelecido no contrato e a variação 
anual dos benefícios de aposentadoria pagos pelo instituto 
nacional de seguridade social (inss), conforme condições 
específicas de contrato coletivo mantido pela controlada sul 
américa seguros de Pessoas e Previdência s.a. denomina-
da “sULaseG”. a metodologia considera a taxa de juros de 
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acordo com a garantia mínima definida e com os cenários 
estocásticos de índices de inflação, dos quais cem possíveis 
cenários econômicos são projetados. a PoF é equivalente ao 
somatório de tais reservas adicionais para os 50 casos mais 
prováveis, garantindo assim uma reserva suficiente na me-
lhor estimativa. no estudo, a PoF só apresentou valor a par-
tir do 87º percentil, garantindo a segurança da reserva.

(p) Provisão de Insuficiência de Prêmios (PIP)
a provisão visa cobrir possíveis insuficiências dos prêmios 
dos contratos em vigor ao arcar com os compromissos futu-
ros assumidos nestes contratos.

•  Para os contratos de seguros de vida em regime de capi-
talização, a PiP se faz necessária pois o prêmio da maio-
ria dos contratos está remido. Para esses contratos, a PiP é 
equivalente às obrigações futuras esperadas com benefí-
cios e demais despesas futuras descontadas para a  data-
-base das demonstrações financeiras;

•  Para os contratos de saúde, a PiP visa cobrir possíveis insu-
ficiências dos prêmios dos contratos em vigor ao arcar com 
os compromissos futuros assumidos nesses contratos. a 
metodologia observa a fórmula estabelecida na resolução 
cnsP n° 36 de 08.12.2000 e não indica a necessidade de 
constituição de PiP;

•  Para alguns contratos de seguro de vida individual com a 
figura de estipulante, a PiP é necessária e equivalente ao 
valor descontado para a  data-base da demonstração fi-
nanceira do fluxo esperado projetado dos sinistros e das 
despesas futuras deduzidos dos correspondentes prêmios 
futuros desses contratos; 

•  Para os demais contratos de seguros de pessoas e para os 
contratos de seguros de danos foi realizada uma análise por 
meio da projeção de um fluxo de caixa futuro considerando 
os contratos vigentes na data de balanço e as premissas atua-
riais correntes. o resultado mensal do fluxo de caixa foi trazi-
do a valor presente pela taxa sistema especial de Liquidação 
e custódia (selic). os contratos foram agrupados segundo a 
natureza dos riscos cobertos conforme classificação definida  
pela susep.

em 31.12.2011, o resultado desta análise indicou que o valor 
contábil dos passivos era inferior aos fluxos de caixa futu-
ros esperados somente nos contratos de seguros coletivos 
de pessoas.

(q) Provisão de Insuficiência de Contribuições (PIC)
Para os contratos de previdência complementar, a Pic visa co-
brir possíveis deficiências das provisões matemáticas de be-
nefícios a conceder, de benefícios concedidos e da provisão de 
riscos não expirados em relação à estimativa atualizada dos 
valores a pagar, considerando os compromissos contratuais 
assumidos. tais deficiências são apuradas por cálculos que 
levam em consideração a projeção dos fluxos de recebimen-
to de contribuições e de pagamento de benefícios e despesas 
associadas. Para a elaboração das projeções, são considerados 
pressupostos e premissas, sendo as mais importantes a mor-
talidade dos participantes, apurada com base na tábua de 
mortalidade Br-ems male, a persistência esperada dos parti-
cipantes na carteira e a idade de entrada em aposentadoria. 
a Pic é constituída quando o saldo das provisões se mostra 
insuficiente para fazer frente ao valor do fluxo projetado espe-
rado de entradas e saídas de recursos financeiros descontados 
a valor presente para a  data-base do cálculo.

(3.7)  TESTE DE ADEQUAÇÃO DE PASSIVOS (LIABILITY  
ADEQUACY TEST  – LAT)

o cPc 11 requer que as seguradoras e operadoras emitentes de 
contratos classificados como contratos de seguro analisem a 
adequação dos passivos registrados em cada data de divulga-
ção das demonstrações financeiras por meio de um teste mí-
nimo de adequação. esse teste deve ser realizado utilizando-se 
premissas atuariais atuais para os fluxos de caixa futuros de 
todos os contratos classificados como contratos de seguro. o 
teste de adequação dos passivos considerou todos os fluxos de 
caixa futuro das obrigações oriundas dos contratos e certifica-
dos vigentes na  data-base, brutos de resseguro, e as premissas 
atuariais correntes até o final de vigência dessas obrigações, 
sem considerar novos contratos e certificados. os contratos 
com renovação automática têm seus fluxos de caixas conside-
rados no teste somente até as respectivas datas da renovação 
desses contratos. Foram consideradas as provisões, as despesas 
ligadas à operação e o custo de aquisição diferido. no caso dos 
sinistros judiciais, os fluxos de caixa futuros foram reajustados 
utilizando a projeção do iPca somados aos juros de 0,78% a.m. 
Para os contratos de previdência e para a estimativa de sobre-
vivência foi utilizada a tábua de mortalidade Br-ems. como 
despesas de manutenção foram consideradas aquelas direta-
mente relacionadas com a operação. o resultado mensal do flu-
xo de caixa foi trazido a valor presente pela taxa livre de risco. 
Quando aplicável, deficiências são contabilizadas no resultado.
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(3.8) PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS
•  as provisões para as ações judiciais de natureza cível, objeto de 

contestação judicial, são reavaliadas periodicamente e atualiza-
das mensalmente pelo iPca e por juros de 0,78% ao mês. as pro-
visões para as ações judiciais de natureza trabalhista são atua-
lizadas mensalmente pela tr e por juros de 0,78% ao mês. tanto 
as provisões para as contestações de natureza cível não rela-
cionadas às indenizações contratuais de sinistros quanto as de 
natureza trabalhista são contabilizadas com base nas opiniões 
do Departamento Jurídico interno, dos consultores legais inde-
pendentes e da administração sobre o provável resultado dos 
processos judiciais e com base em percentuais específicos, ob-
tidos a partir da análise do histórico de pagamentos efetuados 
no período de 60 meses para os casos encerrados, calculados 
levando-se em consideração a natureza dos processos judiciais, 
a respectiva probabilidade de perda do processo, o desembolso 
financeiro esperado e o grupamento de ramo de seguro envol-
vido, quando aplicável. esses fatores foram calculados a partir 
da análise da relação dos valores despendidos com os proces-
sos encerrados por êxito, acordo judicial ou condenação judicial 
e as suas correspondentes estimativas históricas de exposição 
ao risco. as provisões para ações judiciais estão contabilizadas 
na rubrica “outros Débitos”, no passivo circulante e não circu-
lante, e consideram os valores atuais das mencionadas ações 
judiciais. os honorários de sucumbência, referentes às causas 
de natureza cível, não relacionadas às indenizações contratuais 
de sinistros, e trabalhistas estão contabilizados na rubrica “ou-
tras contas a Pagar”, no passivo circulante e não circulante. os 
correspondentes depósitos judiciais estão contabilizados na 
rubrica “Depósitos Judiciais e Fiscais”, no ativo não circulante, e 
são atualizados monetariamente pela tr e juros de 6% ao ano, 
para os depósitos judiciais cíveis, e tr e juros de 12% ao ano para 
os depósitos judiciais trabalhistas, conforme legislação vigente;

•  as provisões para as ações judiciais relacionadas a tributos, 
contribuições e outras obrigações de natureza fiscal, objeto de 
contestação judicial, são reavaliadas periodicamente e atualiza-
das mensalmente pela selic, conforme legislação vigente, e são 
contabilizadas com base nas opiniões dos consultores legais in-
dependentes e da administração sobre o provável resultado dos 
processos judiciais. as provisões são constituídas quando a ad-
ministração avalia que uma saída de recursos é provável de ocor-
rer até o encerramento dos processos judiciais e seu valor possa 
ser razoavelmente estimado. os valores referentes aos questio-
namentos relativos à ilegalidade ou inconstitucionalidade de 
tributos, contribuições e outras obrigações de natureza fiscal 

provisionados estão contabilizados na rubrica “contas a Pagar – 
obrigações a Pagar”, no passivo não circulante. os valores relati-
vos às demais obrigações presentes em que seja provável a saída 
de recursos estão contabilizados na rubrica “outros Débitos”, no 
passivo não circulante. os correspondentes depósitos judiciais 
estão contabilizados na rubrica “Depósitos Judiciais e Fiscais”, no 
ativo não circulante, e são atualizados monetariamente pela se-
lic, conforme legislação vigente.

(3.9) BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO
os benefícios compreendem o Plano de contribuição Definida, por 
intermédio do Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL), o Benefício 
de renda Vitalícia e o Programa de indenização para executivos.

os custos com o PGBL são reconhecidos nos resultados pelo va-
lor das contribuições efetuadas. os compromissos com os be-
nefícios de renda vitalícia e com o programa de indenização de 
executivos são provisionados pelo regime de competência, com 
base em cálculos efetuados por atuários internos, de acordo 
com o método da Unidade de crédito Projetada e outras pre-
missas atuariais. os ganhos e/ou perdas atuariais do Benefício 
de renda Vitalícia e do Programa de indenização para executi-
vos estão sendo amortizados pelo tempo médio remanescen-
te de trabalho estimado para os empregados participantes do 
plano e o valor do reconhecimento dos ganhos ou das perdas 
atuariais corresponderá à parcela de ganho ou perda que exce-
der o maior entre 10% do valor presente da obrigação atuarial e 
10% do valor justo dos ativos do plano.

(3.10) PAGAMENTO COM BASE EM AÇÕES
o valor justo da remuneração dos participantes do Plano Geral de 
opção de compra de ações de emissão da companhia é reconhe-
cido na data de outorga, na rubrica “Despesa administrativa”, com 
um correspondente aumento no patrimônio líquido, na rubrica 
“reserva de capital” (vide nota 20.2, letra a), pelo período em que 
os beneficiários adquirem incondicionalmente o direito aos bene-
fícios. o valor reconhecido como despesa administrativa é ajusta-
do com base no modelo Black-scholes para contabilizar as opções 
simples emitidas nos programas de 2008, 2009 e 2010 e com base 
no modelo binominal para as opções simples e bonificadas emiti-
das no programa de 2011, e assim refletir o número de ações para 
o qual existe a expectativa de que as condições do serviço e con-
dições de aquisição não de mercado serão atendidas de tal forma 
que o valor finalmente reconhecido como despesa seja baseado 
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no número de ações que realmente atendem às condições do ser-
viço e condições de aquisição não de mercado na data em que os 
direitos ao pagamento são adquiridos (vesting date). Para benefí-
cios de pagamento baseados em ações com condição não adqui-
rida (non-vested), o valor justo na data de outorga do pagamento 
baseado em ações é medido para refletir tais condições e não há 
modificação para diferenças entre os benefícios esperados e reais.

(3.11) DIVIDENDOS
os dividendos são reconhecidos nas demonstrações financeiras 
quando de sua efetiva distribuição ou quando sua distribuição é 
aprovada pelos acionistas, o que ocorrer primeiro. o conselho de 
administração, ao aprovar as Demonstrações Financeiras anuais, 
apresenta a sua proposta de distribuição do resultado do exercício. 
o valor dos dividendos propostos pelo conselho de administração 
são refletidos em subcontas no patrimônio líquido e apenas a par-
cela correspondente ao dividendo obrigatório é reconhecida como 
um passivo nas Demonstrações Financeiras anuais.

(3.12) RESULTADO POR AÇÃO
o resultado por ação é calculado com base no lucro líquido do 
exercício atribuível aos acionistas e considera a média ponde-
rada da base de ações em circulação durante o período e as me-
todologias de cálculo denominadas: “básico” e “diluído”, como 
requer o cPc 41 – “resultado por ação”.

o cálculo da média ponderada das ações ordinárias e preferen-
ciais, considera:

•  o cálculo baseado na média diária;
•  a média ponderada das ações ordinárias e preferenciais em 

tesouraria, deduzida do número total de ações; 
•  as quantidades das concessões e cancelamentos emitidos para 

o Plano Geral de opção de compra de ações de emissão da 
companhia, durante o período, no ajuste da média ponderada.

(3.13) INFORMAÇÕES POR SEGMENTO DE NEGÓCIOS
a apresentação por segmentos de negócios (nota 24.1) leva em con-
sideração a estrutura utilizada pela administração na análise de re-
sultado para a tomada das decisões, na composição e apresentação 
dos segmentos em relatórios internos com características, riscos e 
retornos semelhantes entre eles e a relevância dessas informações. 
os segmentos de negócios utilizados pela administração são:

•  Saúde
o produto é dividido em “grupal” e “individual”. o grupal é o 
seguro-saúde voltado para pequenas, médias e grandes em-
presas. os produtos disponíveis possuem condições diferen-
ciadas, atendendo o perfil de cada empresa.

o individual atende ao pessoa física e possui características 
padronizadas.

•   Danos
o segmento “Danos” é formado pelos seguros de automóveis 
e os demais ramos elementares, denominados riscos indus-
triais e comerciais (ric).

o seguro de automóveis garante ao segurado indenizações pe-
los sinistros ocorridos decorrentes de eventos cobertos pela apó-
lice. os diversos tipos de indenizações, serviços e benefícios va-
riam de acordo com o perfil do segurado e condições contratuais.

em outros ramos elementares há os riscos industriais e co-
merciais, formado pelos seguros de condomínios, transpor-
tes, seguros para cascos marítimos, responsabilidade cívil, 
risco de engenharia e riscos Diversos.

•   Pessoas
o segmento “Pessoas” é formado pelos seguros de Vida e de 
Previdência.

o seguro de Vida é composto por seguro de vida individual, 
grupal e acidentes pessoais individual e coletivo. o conjunto de 
coberturas definidos e os prêmios pagos variam de acordo com 
o perfil e o objetivo de cada segurado ou grupo de segurados.

a Previdência é um produto no qual o cliente escolhe um per-
fil que se identifique (moderado, agressivo e conservador) e 
faz seus aportes periódicos com base no montante que deseja 
ter na aposentadoria. as formas de pagamentos dos benefí-
cios são negociadas no momento da aposentadoria.

• Outros
resultados da atividade de assistência e saúde ocupacional 
(aso) e de atividades financeiras (sami) e os alocados às uni-
dades corporativas de apoio.
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(3.14) DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
as demonstrações de valor adicionado foram preparadas de 
acordo com o cPc 09 – “Demonstração do Valor adicionado” e 
são parte integrante das demonstrações financeiras consolida-
das (que no iFrs representam informação financeira adicional) 
e individuais (que no Br GaaP são mandatórias para as compa-
nhias abertas).

(3.15) CONTRATOS DE SEGURO
o cPc 11 define as características que um contrato deve atender 
para ser definido como um “contrato de seguro”. a administra-
ção procedeu a análise de seus negócios para determinar que 
suas operações caracterizam-se como “contrato de seguro”. nes-
sa análise, foram considerados os preceitos contidos no cPc 11.

(3.16) USO DE ESTIMATIVAS
a preparação das demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas de acordo com as iFrs e os cPc requer que a adminis-
tração faça estimativas, julgamentos e premissas que afetam a 
aplicação das práticas contábeis e o registro dos ativos, passivos, 
receitas e despesas, bem como a divulgação de informações so-
bre dados das suas demonstrações financeiras. os resultados 
finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva 
realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas es-
timativas. as principais estimativas relacionadas às demonstra-
ções financeiras referem-se ao registro dos passivos relacionados 
a sinistros, ao prazo de diferimento de certos custos de aquisição, 
a probabilidade de êxito nas ações judiciais e ao valor do desem-
bolso provável refletidos na provisão para ações judiciais e da 
apuração do valor justo dos instrumentos financeiros derivati-
vos e demais saldos sujeitos a esta avaliação.

revisões contínuas são feitas sobre as estimativas e premissas, 
e o reconhecimento contábil de efeitos que porventura surjam 
é efetuado no resultado do período em que as revisões ocorrem.

informações adicionais sobre as estimativas encontram-se nas 
seguintes notas:

•  Demais créditos tributários (vide nota 11.1.2)
•  ações Fiscais (vide nota 22.3)
•  Benefícios Pós-emprego (vide nota 24.8)

(3.17) CIRCULAR SUSEP Nº 424/11
a susep emitiu em 29.04.2011 a circular nº 424, com alterações 
no plano de contas e no modelo de divulgação que impactaram 
a classificação de certas rubricas nas demonstrações financei-
ras. as demonstrações financeiras de 2010 foram reclassifica-
das para permitir a uniformidade entre os períodos compara-
tivos apresentados e por isso divergem daquela publicada em 
25.02.2011.

as reclassificações apresentadas não têm impacto no resultado 
ou patrimônio líquido. adicionalmente, a administração julgou 
que os impactos das reclassificações no balanço patrimonial em 
01.01.2010 não foram significativos para a compreensão destas 
demonstrações financeiras, não sendo necessária a apresenta-
ção do balanço patrimonial reclassificado para aquela data.

a seguir, uma conciliação entre as demonstrações financeiras 
de 2010 publicadas em 25.02.2011 e a utilizada como compara-
tivo, nestas demonstrações financeiras:

	31.12.2010	
 Publicado  reclassificação  reclassificado 

ATIVO
caixa e equivalentes de caixa e aplicações Financeiras 7.560.950 -  7.560.950 
créditos das operações com seguros, resseguros e Previdência complementar (a) 1.354.903  (399.019) 955.884 
ativos de resseguros – Provisões técnicas (a) -  454.095 454.095 
títulos e créditos a receber  2.533.670 - 2.533.670 
ativos mantidos para Venda e outros Valores e Bens 47.795 -  47.795 
Despesas antecipadas 29.969 -  29.969 
custo de aquisição Diferidos (a) 493.845 3.401  497.246 
Despesas de resseguros e retrocessões Diferidas (a)  83.991  (83.991)  - 
investimentos, imobilizado e intangível 163.106 -  163.106 
TOTAL 12.268.229 (25.514) 12.242.715 
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	31.12.2010	
 Publicado  reclassificação  reclassificado 

PASSIVO
contas a Pagar, outras ações Judiciais, outros Débitos e Débitos Diversos  2.470.053 10 2.470.063 
Débitos de operações com seguros, resseguros e Previdência complementar (a)  357.991  (15.980)  342.011 
Depósitos de terceiros (a) 63.758  (9.440)  54.318 
Provisões técnicas – seguros e Previdência complementar 6.484.570  (104)  6.484.466 
Patrimônio Líquido  2.891.857 -  2.891.857 
TOTAL 12.268.229 (25.514) 12.242.715 
(a)  refere-se basicamente à transferência das provisões de resseguro das rubricas “créditos de operações com seguros e resseguros” e “Despesas de resseguros e 

retrocessões Diferidas” para a nova rubrica “ativos de resseguro – Provisões técnicas”, no ativo, e das comissões de resseguro para a rubrica “Débitos de operações 
com seguros e resseguros”, no passivo.

	31.12.2010	
 Publicado  reclassificação  reclassificado 

RESULTADO
Operações de Seguros
Prêmios retidos (b) 8.248.633 (155.039)  8.093.594 
Variações das Provisões técnicas (b) (397.830)  168.723 (229.107)
Prêmios Ganhos 7.850.803  13.684 7.864.487 
rendas com taxa de Gestão (b)  6.774 (6.774)  - 
sinistros ocorridos (5.562.909) -  (5.562.909)
Despesas com Benefícios (b) (22.554) (761) (23.315)
custos de aquisição (b) (927.670)  6.311 (921.359)
outras receitas e Despesas operacionais (330.060) -  (330.060)
Operações de Previdência
Prêmios e rendas de contribuições retidas (b)  214.326 155.039  369.365 
Variações das Provisões técnicas (b)  (215.657)  (168.723)  (384.380)
rendas com taxa de Gestão (b)  18.333 6.774 25.107 
Despesas com Benefícios e resgates (b)  (5.765) 761 (5.004)
custos de aquisição (b)  (6.397)  (6.311) (12.708)
outras receitas e Despesas operacionais (557) -  (557)

resultado com operações de assistência à saúde, da atividade Financeira, 
Despesas administrativas e com tributos  (826.061) - (826.061)

resultado Financeiro e Patrimonial  816.683 - 816.683 
Resultado Antes de Impostos e Participações 1.009.289 1.009.289 
imposto de renda e contribuição social  (353.414) - (353.414)
Participações sobre o resultado (42.974) -  (42.974)
Lucro Líquido do Exercício 612.901 - 612.901 

(b)  refere-se à transferência de toda a operação do Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL do grupo de “seguros” para o grupo de “Previdência” (contribuições, provisões 
técnicas, taxa, etc.).

(3.18) NORMAS EMITIDAS E AINDA NÃO ADOTADAS
Diversas normas, emendas a normas e interpretações iFrs, emi-
tidas pelo iasB, ainda não entraram em vigor para o exercício 
encerrado em 31.12.2011. o cPc ainda não emitiu pronuncia-
mentos equivalentes aos iFrs citados a seguir, mas existe ex-

pectativa de que o faça antes da data requerida de sua entrada 
em vigor. a adoção antecipada destas normas pela sulamérica 
está condicionada a aprovação prévia pela cVm.
são as normas:
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(3.18.1)	Normas	Revisadas
(a)  IAS 1 – Apresentação das Demonstrações Financeiras 

(Presentation of Financial Statements)
em junho de 2011, foi finalizada a revisão da norma que tem 
o objetivo de reformular a apresentação de “outros resulta-
dos abrangentes”.

essa revisão passará a vigorar em 01.07.2012.

(b)  IAS 12 – Impostos sobre Rendimentos (Income Taxes)
a alteração limitada no escopo do ias 12, que teve início no 
projeto de convergência com o Us GaaP, visa resolver pro-
blemas práticos desta norma sem alterar sua orientação 
fundamental ou a divergência em relação ao Us GaaP.

essa norma passará a vigorar em 01.01.2012.

(c) IAS 19 – Benefícios a Empregados (Employee Benefits)
em junho de 2011, foi finalizada a revisão da norma que foi 
focada basicamente em benefício pós-emprego.

essa revisão passará a vigorar em 01.01.2013.

(d)  IAS 28 – Investimentos em Associadas 
(Investments In Associates)
em maio de 2011, houve mais uma revisão desta norma para 
alinhamento a nova norma iFrs 11.

essa revisão passará a vigorar em 01.01.2013.

(3.18.2)	Novas	Normas
(a)  IFRS 9 – Instrumentos Financeiros 

(Financial Instruments)
em outubro de 2010, a revisão da norma iFrs 9, contem-
plando instruções acerca de classificação e mensuração de 
passivos financeiros, foi emitida pelo iasB e a data de imple-
mentação obrigatória foi fixada para vigorar em 01.01.2013, 
no entanto, devido a alinhamentos necessários à fase ii do 
iFrs 4 e aos projetos de impairment e hedge accounting 
(incluindo macro hedging), que colocam em dúvida se esta 
data é apropriada, o comitê do iasB deverá adiar a data de 
implantação obrigatória para 01.01.2015.

(b)  IFRS 10 – Demonstrações Financeiras Consolidadas 
(Consolidated Financial Statements)
em maio de 2011 foi emitida a norma com o objetivo de es-
tabelecer princípios para a preparação e apresentação de 
demonstrações financeiras consolidadas quando uma enti-
dade controla uma ou mais entidades.

essa norma passará a vigorar em 01.01.2013.

(c)  IFRS 11 – Acordos Conjuntos (Joint Arrangements)
em maio de 2011 foi emitida esta norma com o princípio de 
que uma das partes em um acordo conjunto determina o 
tipo de arranjo conjunto em que está envolvida, avaliando 
os seus direitos e obrigações e contas por esses direitos e 
obrigações de acordo com esse tipo de arranjo comum, sen-
do que um arranjo comum é definido quando duas ou mais 
partes possuem o controle em conjunto.

essa norma passará a vigorar em 01.01.2013.

(d)  IFRS 12 – Divulgação de Interesses em Outras 
Entidades (Disclosure of Interests in Other Entities)
em maio de 2011 foi emitida esta norma com o objetivo de exigir 
divulgação que permita aos usuários de demonstrações finan-
ceiras avaliar a natureza e os riscos associados, seus interesses 
em outras entidades, os efeitos desses interesses em sua posição 
financeira, desempenho financeiro e fluxos de caixa. este iFrs é 
obrigatório para uma entidade que tem interesse em subsidiá-
rias, acordos conjuntos (operações conjuntas ou joint ventures), 
associados e entidades estruturadas não consolidadas.

essa norma passará a vigorar em 01.01.2013.

(e)  IFRS 13 – Mensuração a Valor Justo 
(Fair Value Measurement)
em maio de 2011 foi emitida esta norma com o objetivo de 
definir “valor justo” em um iFrs específico onde divulgações 
sobre o valor justo são requeridas, de forma especializada.

essa norma passará a vigorar em 01.01.2013.

exceto quanto a iFrs 9, cujo impacto ainda está sendo avaliado, 
a sulamérica analisou as novas normas e revisões e julga que 
não haverá impactos relevantes em suas demonstrações finan-
ceiras na adoção das normas acima mencionadas.
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(4) CONSOLIDAÇÃO
•  Combinação de negócios

as combinações de negócios são registradas na data em que o 
controle é transferido para uma das empresas da sulamérica, 
pelo método de aquisição.

o ágio é apurado de acordo com o cPc 15 e icPc 09 e regis-
trado em investimentos, nas demonstrações financeiras indi-
viduais, e em intangível, nas demonstrações financeiras con-
solidadas. a compra vantajosa, quando apurada, é registrada 
imediatamente no resultado do exercício.

os custos de transação, exceto os custos relacionados a emis-
são de instrumentos de dívida ou patrimônio, são registrados 
no resultado, quando incorridos.

•  Aquisição de participação de acionista não controlador
É registrada como transação de capital conforme o ias 27 e 
icPc 09 e o ágio gerado nesta aquisição é contabilizado no 
patrimônio líquido.

•  Fundos de investimentos exclusivos
as demonstrações financeiras dos fundos de investimentos 
dos quais a companhia e suas controladas são cotistas exclu-
sivos são consolidadas a partir da data da aquisição do con-
trole até que este controle seja extinto.

•  Controladas
as demonstrações financeiras de controladas são consolida-
das a partir da data da aquisição do controle ou quando da 
autorização do órgão regulador competente, quando for o 
caso, e até que este controle seja extinto.

•  Práticas adotadas na consolidação
(a)  eliminação dos saldos das contas entre a companhia e as 

controladas incluídas na consolidação, bem como das con-
tas mantidas entre as controladas;

(b)  eliminação dos investimentos da companhia nas empre-
sas controladas, incluídas na consolidação;

(c)  algumas controladas elaboram suas demonstrações finan-
ceiras de acordo com práticas estabelecidas pelos órgãos 
reguladores de suas atividades (susep, ans e Banco central 
do Brasil – Bacen). algumas dessas práticas são ajustadas 
para fins de consolidação, visando eliminar o efeito da ado-
ção de práticas não uniformes entre as empresas conso-
lidadas e a correção de algumas práticas prescritas pelos 
órgãos reguladores e consideradas pela administração em 
desacordo com as práticas contábeis internacionais.

•  Empresas consolidadas
as demonstrações financeiras consolidadas incluem as infor-
mações da companhia, das suas controladas, relacionadas a 
seguir, e dos fundos de investimentos dos quais a companhia 
e suas controladas são cotistas exclusivas:

Participação	(%)
sobre	o	Capital	Total

Participação	(%)
sobre	o	Capital	Total

2011 2010
Empresas Principal Atividade Sede Direta indireta Direta indireta

sul américa companhia nacional 
de seguros – saLic (III) seguradora rio de Janeiro 24,45 75,55 24,45 75,55

saepar serviços e Participações  
s.a. – saePar

Participação e 
Prestação de serviços rio de Janeiro 100,00 - 100,00 -

Brasilsaúde companhia de 
seguros – BrasiLsaÚDe (IV) seguradora rio de Janeiro - 100,00 - 100,00

sul américa seguros de Pessoas e 
Previdência s.a. – sULaseG seguradora rio de Janeiro - 100,00 - 100,00

sul américa companhia de 
seguro-saúde – cia saÚDe (II) seguradora rio de Janeiro 34,94 65,06 34,94 65,06

sul américa companhia de 
seguros Gerais – sasG seguradora rio de Janeiro - 100,00 - 100,00



demonstrações financeiras 2011 	 |	 27

Participação	(%)
sobre	o	Capital	Total

Participação	(%)
sobre	o	Capital	Total

2011 2010
Empresas Principal Atividade Sede Direta indireta Direta indireta

sul américa seguro-saúde s.a. – 
saÚDe (IV) seguradora rio de Janeiro - 100,00 - 100,00

sul américa investimentos 
Distribuidora de títulos e Valores 
mobiliários s.a. – sami

Gestão de recursos  
de terceiros são Paulo - 100,00 - 100,00

cival reinsurance company Ltd. resseguradora (inativa) ilhas cayman - 100,00 - 100,00

sul américa santa cruz 
Participações s.a. – santa crUZ Participação rio de Janeiro - 100,00 - 100,00

sul américa serviços de saúde s.a. 
– sULameD

operadora de Planos  
de saúde são Paulo - 100,00 - 100,00

executivos s.a. administração 
e Promoção de seguros – 
eXecUtiVos (I)

Prestação de serviços 
(inativa) são Paulo - - - 100,00

sul américa odontológico s.a. – 
sULoDonto (II)

operadora de Planos  
de saúde odontológico rio de Janeiro - 100,00 - 100,00

Dental Plan Ltda. – DentaLPLan 
(II)

operadora de Planos  
de saúde odontológico Pernambuco - 100,00 - -

(I) Extinção por Incorporação da Empresa Executivos
em 30.11.2011, a santa crUZ incorporou a empresa executi-
vos, não havendo nenhum impacto nestas demonstrações 
financeiras.

(II) Aquisições da CIA SAÚDE
(a) Aquisição da DENTALPLAN

em 18.04.2011, foi aprovado o contrato celebrado em 
13.12.2010 para a aquisição de 100% da DentaLPLan, no 
montante de r$ 31.057. com essa aquisição, a sulamérica 
amplia a sua atuação no segmento odontológico.

o ágio de r$ 30.300, gerado na transação, foi contabili-
zado no consolidado na rubrica “intangível”. tem como 
fundamentação a expectativa de rentabilidade futura, 
com base na projeção de fluxo de caixa a valor presente 
e considera premissas estratégicas determinadas pela 
administração.

a seguir, o balanço patrimonial de abertura, a valor justo:

ATIVO PASSIVO
 circulante  5.462  circulante  2.808 
 não circulante  100  não circulante  1.997 

 Patrimônio Líquido  757 
TOTAL 5.562 TOTAL 5.562

a DentaLPLan passou a ser consolidada a partir de abril  
de 2011 e contribuiu com uma receita de r$ 15.078 e um lu-
cro líquido de r$ 2.426, entre a data da aquisição e 31.12.2011. 
caso a aquisição tivesse ocorrido em 01.01.2011 a adminis-
tração estimou que a DentaLPLan contribuiria com uma 
receita de r$ 19.418 e um lucro líquido de r$ 3.027 nas de-
monstrações financeiras consolidadas de 2011.

o valor total do ágio pago por expectativa de rentabilidade 
futura poderá ser dedutível para fins fiscais de acordo com 
a legislação vigente.
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(b) Aquisição da Rio Ardila
a rio ardila Participações s.a., denominada “rio arDiLa” foi 
adquirida em 02.08.2010. sua razão social foi alterada para 
sul américa odontológico s.a., denominada “sULoDon-
to” e seu objeto social, para operar na comercialização de 
planos de saúde odontológicos e participações em outras 
empresas. a sULoDonto ainda não está operando, por-
tanto não houve combinação de negócios. em 24.01.2011 a 
ans aprovou o pedido de autorização de funcionamento da 
sULoDonto para atuar no mercado de saúde suplementar.

(III) Venda da participação na BRASILVEÍCULOS
em 05.10.2010 a susep aprovou a venda das ações da Bra-
silveículos companhia de seguros, denominada “BrasiL-
VeÍcULos”, de propriedade da saLic, para a BB aliança reV 
Participações s.a. o pagamento de r$ 359.000, incluindo 
aproximadamente r$ 19.000 referente a correção do cDi 
entre a data do contrato e a do pagamento, ocorreu em 
29.10.2010, gerando um lucro não recorrente de r$ 237.648 
(vide nota 24.6).

(IV) Aquisição da BRASILSAÚDE
em 08.07.2010 a “saÚDe” adquiriu da BB seguros e Parti-
cipações s.a. participação de 49,92% no capital social da 
“BrasiLsaÚDe”, que opera nas modalidades de saúde gru-
pal e individual, pelo montante de r$ 29.158, com ágio por 
expectativa de rentabilidade futura de r$ 6.923.

(5) GESTÃO DE RISCOS
a gestão de riscos corporativos se concentra em cinco aspectos 
principais:

•  controlar o impacto dos eventos negativos;
•  Gerenciar as incertezas inerentes ao alcance dos objetivos;
•  Buscar oportunidades, visando à obtenção de vantagem com-

petitiva e aumento do valor para o acionista;
•  alinhar o apetite de risco da organização com as estratégias 

adotadas;
•  Prover melhorias de alocação de capital.

Para definir as estratégias da Gestão corporativa de riscos, foi 
constituído o comitê de riscos corporativos (cor) formado pelo 
presidente, pelo vice-presidente de controle e relação com in-
vestidores, diretor de riscos e atuária e vice-presidentes das 
Unidades de negócios. o cor é um fórum colegiado, com visão 

integrada dos riscos a que estão sujeitas a sulamérica, bem 
como da interdependência entre as várias categorias de riscos. 
o cor tem as seguintes atribuições:

•  aprovar as políticas de gerenciamento de riscos;
•  alinhar o apetite de risco com a estratégia da organização;
•  suportar a gestão estratégica de riscos da organização para 

melhor alocação do capital;
•  reportar à alta administração e ao conselho de administração, 

na função de supervisão, o tratamento dos riscos relevantes;
•  aprovar os níveis de retenção de risco por ramo de seguro e 

mudanças significativas nas políticas de subscrição, além dos 
contratos de resseguro.

(5.1)  ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADES PELA GESTÃO 
DE RISCOS CORPORATIVOS

o conselho de administração executa a importante atividade de 
supervisão do Gerenciamento de riscos da organização, manten-
do-se ciente e de acordo com os níveis de tolerância a riscos defi-
nido pelo cor. o cor tem a responsabilidade de periodicamente, 
rever as estratégias globais dos negócios para entender e adminis-
trar os riscos relevantes, fixando níveis aceitáveis para esses riscos 
(tolerância a riscos). os direcionamentos estabelecidos são aplica-
dos em cada unidade de negócio (Business Unit – BU), que deverão 
apoiar a filosofia da gestão de riscos, administrando-os dentro de 
suas esferas de responsabilidades. esse apoio possibilitará que os 
demais níveis gerenciais conheçam e utilizem essa tolerância aos 
riscos de acordo com as políticas e normas estabelecidas.

(5.2)  SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS E GESTÃO DE RIS-
COS CORPORATIVOS

a fundamentação para definição de componentes e ações es-
senciais a um processo organizado de gestão de riscos, que cul-
mine na consolidação de um sistema de controles internos, tem 
levado em consideração modelos de gerenciamento originados 
pelos pronunciamentos emitidos pelo committee of sponsoring 
organizations of the treadway commission (coso). o sistema 
de controles internos e Gestão de riscos corporativos é baseado 
nesta metodologia, que concebe o sistema de controles internos 
como resultado de ações estruturadas, segundo oito componen-
tes que, inter-relacionados constituem a base para uma estru-
tura integrada de riscos (enterprise risk management (erm)). o 
erm pode ser percebido sob duas formas: para satisfazer as ne-
cessidades de controles internos e como um sistema completo, 
abrangente e integrado de gerenciamento de riscos.
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os componentes constituintes da base para a estrutura inte-
grada de riscos estão definidos a seguir:

•  o ambiente interno: nível de conscientização e cultura de uma or-
ganização a respeito da necessidade do gerenciamento de riscos e 
controles. É a base para todos os outros componentes do gerencia-
mento de riscos corporativos, propiciando o método pelo qual os 
riscos são identificados e abordados por seus colaboradores. com-
preende a integridade e os valores éticos, as práticas de conduta, 
estrutura organizacional, aspectos de governança, atribuição de 
responsabilidades e políticas de recursos humanos. reflete as ati-
tudes da administração, cuidados e ações relacionadas à estabili-
dade e a boa execução dos processos organizacionais.

•  Definição de objetivos: o processo que define as estratégias, 
deve permitir que estes se deem de forma integrada à missão 
e à visão da sulamérica , a partir do estabelecimento de obje-
tivos ajustados ao apetite de risco, o qual direciona os níveis 
de tolerância aos riscos.

•  identificação de eventos: os eventos externos e internos que 
possam afetar o cumprimento dos objetivos devem ser iden-
tificados como riscos ou oportunidades.

•  avaliação dos riscos: a avaliação dos riscos relevantes se dá 
sob duas perspectivas: quantitativa e/ou qualitativa. no en-
foque quantitativo, são utilizados modelos para avaliação das 
eventuais perdas esperadas e inesperadas. Pelo enfoque qua-
litativo, os riscos são avaliados com base no eventual impacto 
e na probabilidade para indicar o grau de exposição ao risco 
para o alcance dos objetivos.

•  resposta ao risco: no processo de gestão de riscos devem ser 
identificadas e avaliadas as opções de respostas ao risco (evi-
tar, aceitar, mitigar, compartilhar ou transferir) implementan-
do ações para alinhar os riscos com a tolerância e com o ape-
tite de risco, mantendo-os em níveis aceitáveis.

•  atividades de controle: Políticas e procedimentos internos de-
vem ser definidos e implementados pela alta administração, 
para ajudar e garantir que as respostas aos riscos foram corre-
tamente realizadas, de forma que os objetivos estratégicos e 
operacionais sejam alcançados. a avaliação do melhor tipo de 
controle deve pressupor os volumes envolvidos, a relevância, a 
complexidade das operações, o risco analisado e as priorida-
des estratégicas definidas.

•  informação e comunicação: a comunicação deve ser eficaz, 
ocorrendo de forma que todas as atividades possam ser 
abrangidas. as informações relevantes devem ser identifica-
das, coletadas na forma e nos prazos necessários para que 

todos executem suas tarefas correta e tempestivamente. os 
riscos e não conformidades devem ser reportados adequada-
mente para formulação de planos de ação.

•  monitoramento: a gestão de riscos corporativos deve ser moni-
torada através de atividades gerenciais contínuas e em âmbito 
corporativo por avaliações independentes, por auditorias inter-
nas ou externas (periódicas ou especiais) e os pontos identifica-
dos de não conformidade comunicados à alta administração.

(5.3) CONCENTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES
os negócios nos segmentos de saúde e danos, somados, repre-
sentam aproximadamente 95% do total de prêmios de seguros, 
conforme demonstrado na nota 24.1.1.

a sulamérica possui operações em todo o território nacional. 
as linhas de produtos estão concentradas na região sudeste 
com aproximadamente 72% (74% em 2010) da produção total, 
conforme nota 24.1.3.

(5.4) DESCRIÇÃO E GESTÃO DOS RISCOS NAS OPERAÇÕES 
o Gerenciamento de riscos corporativos abrange as seguintes 
categorias de risco: crédito, mercado, subscrição, operacional, 
estratégico e Legal e compliance.

(5.4.1)	Risco	de	Crédito
É o risco de que um devedor deixe de cumprir os termos de um 
contrato ou deixe de cumpri-los nos termos em que foi acorda-
do. mais especificamente, o risco de crédito pode ser entendido 
como o risco de não serem recebidos os valores decorrentes dos 
prêmios de seguro e dos créditos detidos juntos as instituições 
financeiras e outros emissores decorrentes das aplicações fi-
nanceiras, e ainda como o risco de concentração, o risco de 
liquidação ou ainda o risco de descumprimento de garantias 
acordadas.

(5.4.1.1) Aplicações financeiras
(a) Política de investimentos

no gerenciamento do risco de crédito relativo às aplicações 
financeiras, os limites são estabelecidos através de um co-
mitê de crédito (coc). estes limites são refletidos em man-
datos de investimento, documento que formaliza a delega-
ção de alçadas aos gestores. o cumprimento dos mandatos 
é monitorado pela área financeira.
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resumidamente, os limites para exposição de crédito, não 
restringem alocações em títulos públicos federais, mas não 
permitem investimentos em títulos públicos estaduais e 
municipais. em relação a emissões de empresas financeiras, 
não financeiras ou quotas de fundos de investimentos, é 
adotada uma metodologia baseada na análise de aspectos 
quantitativos e qualitativos das empresas e fundos. 

como decorrência dessa análise, é elaborado um score (ra-
ting interno). com base no score obtido, é estabelecido um 
limite de crédito. esse limite será utilizado para restringir 
a exposição máxima a títulos de emissão de determinada 
empresa não financeira ou financeira.

os limites de exposição são monitorados e avaliados de 
forma consolidada, regularmente pela empresa gestora 
dos investimentos (vide nota 5.4.2.1) e pela área financeira. 
Qualquer decisão em relação ao risco de crédito nos inves-
timentos que não esteja prevista nos mandatos de investi-
mentos deve ser aprovada pelo coc.

os gráficos a seguir apresentam a distribuição dos inves-
timentos por rating, onde 96,8% do total de aplicações fi-
nanceiras em 31.12.2011 (95,2% em 2010), contemplando as 
operações compromissadas, o contas a receber e o contas 
a pagar dos fundos de investimentos exclusivos, que para 
fins de divulgação das demonstrações financeiras estão 
apresentadas na rubricas “caixa e equivalentes de caixa”, 
“títulos e créditos a receber” e “obrigações a Pagar” respec-
tivamente, porém não contemplando os investimentos de-
correntes de contribuições dos planos de previdência PGBL 
e VGBL, que totalizaram r$ 2,3 bilhões em 31.12.2011 (r$ 1,9 
bilhão em 2010), estão alocados nas classes aaa ou risco so-
berano (títulos públicos). 

Investimento por Rating sem PGBL e VGBL
R$ 5,8 bilhões em 2011 e R$ 5,6 bilhões em 2010

2011

2010

78,3%

81,9%

18,5%

13,3%

0,5%

2,3%

2,7%

2,5%

renda fixa pública “risco 
soberano”

renda fixa pública “risco 
soberano”

aa+ até aa-

aa+ até aa-

aaa

aaa

outros

outros

(5.4.1.2) Operações de seguro
com relação ao risco de não recebimento dos prêmios a rece-
ber, a política de crédito considera as peculiaridades das opera-
ções, orientada de forma a manter a flexibilidade exigida pelas 
condições de mercado e pelas necessidades dos clientes. são 
estabelecidos limites de alçadas para a aceitação dos riscos que 
contemplam também a análise do histórico de crédito do segu-
rado e a exposição ao risco em cada operação.

a gestão do risco de crédito também leva em consideração, no 
monitoramento da inadimplência, o acompanhamento da re-
dução ao valor recuperável (impairment) dos prêmios a receber. 

(5.4.1.3) Operações de resseguro
Para fins de contratação de resseguro é observado o risco de 
crédito sob os seguintes aspectos: cessão máxima, exposição 
total ao risco de crédito do ressegurador, limite de cessão por 
rating e limite de crédito por ressegurador.

a aceitação de qualquer contrato de resseguro segue as nor-
mas internas definidas pelo cor. a aprovação do contrato deve 
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ser feita pelo cor e qualquer exceção a política ao que se refere 
a riscos de crédito, deverá ser tratada como uma solicitação es-
pecial a ser enviada para a análise do comitê ou a quem esse 
comitê delegar a autoridade da decisão.

Para o acompanhamento do risco de crédito de resseguro, 
mensalmente é divulgado para o cor uma listagem indicando 
a exposição de risco de crédito dos resseguradores que já este-
jam operando e a exposição adicional que poderá ser colocada, 
conforme definido nas normas para colocação de resseguro. o 
cor pode solicitar a qualquer momento mudanças estratégicas 
na exposição ao risco de crédito em consequência da análise 
destes relatórios.

em 31.12.2011 e 2010, a exposição total a risco de crédito de 
operações de resseguro totalizou aproximadamente r$ 810 
milhões em 2011 (r$ 592 milhões em 2010) concentrada em 
empresas com rating aa+ a a- e o irB Brasil re, que não pos-
sui rating divulgado por classificadora de riscos. os gráficos a 
seguir apresentam a distribuição da exposição por rating e por 
categoria do ressegurador:

Classificação por Rating

Classificação por Categoria

63,33%

80,71%

8,88%

8,19%

27,79%

11,10%

irB

Local

aa+ até aa-

evetual

a+ até a-

admitida

(5.4.2)	Risco	de	Mercado
É o risco de que o valor de um instrumento financeiro ou de 
uma carteira de instrumentos financeiros se altere, em virtu-
de da volatilidade das variáveis existentes no mercado (taxa de 
juros, taxa de câmbio, ações, commodities, etc.), causada por 
fatores adversos.

mais especificamente, o risco de mercado nas operações pode 
ser entendido como: risco na taxa de juros, risco de liquidez, 
risco em câmbio, risco de derivativos, risco em ações e risco de 
inflação.

as seguintes técnicas são utilizadas para controlar e mitigar o 
risco de mercado:
•  Processo de gerenciamento de ativos e passivos (assets and 

Liabilities management – aLm) monitorado regularmente 
pelo (assets and Liabilities committee – aLco);

•  elaboração de mandatos de investimentos estabelecidos para 
cada uma das empresas controladas e a companhia, onde são 
considerados os seguintes aspectos: perfil do negócio de cada 
entidade legal, estudos atuariais e aspectos de liquidez;

•  instrumentos derivativos para diminuir os impactos da taxa 
de juros;

•  Limites máximos de (Value at risk (Var)) e análises de cená-
rios alternativos conhecidos como stress testing;

•  análises de fluxo de caixa projetado e revisão das obrigações 
assumidas e instrumentos financeiros utilizados para mitiga-
ção e monitoramento do risco de liquidez;

•  análises e monitoramento dos saldos a receber e a pagar em 
moedas estrangeiras.

(5.4.2.1)  O processo de gerenciamento de ativos e passivos na 
organização – ALM (incluindo os fundos PGBL e VGBL)

a gestão dos investimentos é, substancialmente, feita através 
da sami. apenas 1,68% (1,22% em 2010) do total da carteira de 
investimentos não é gerenciado pela sami.

Desde 2003, o gerenciamento de ativos e passivos (aLm) é uti-
lizado pela sulamérica como uma das principais ferramentas 
para determinar os parâmetros das alocações de seus investi-
mentos. o aLco foi formado para a discussão do assunto. Des-
de então, de acordo com as diretrizes definidas pelo comitê, e 
seguindo as políticas descritas em mandatos de investimentos 
(atualizados periodicamente), os administradores de recursos 
alocam os ativos financeiros em investimentos adequados ao 
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comportamento dos passivos. estes mandatos de investimen-
tos refletem pontos importantes para a gestão adequada dos 
recursos, tal como a política de investimentos, composição das 
carteiras por ativo, limites para cada carteira, legislação, descri-
ção dos produtos e dos passivos, dentre outros aspectos.

De uma forma geral, a política de investimentos tem como obje-
tivo estabelecer um grau de alinhamento entre um mínimo de 
liquidez necessária para a sulamérica e diretrizes de investimen-
tos que otimizem a rentabilidade dos ativos, levando em consi-
deração as características dos passivos de cada um dos negócios.

Desta forma, os limites e benchmarks estabelecidos visam mi-
nimizar os riscos financeiros de descasamento entre ativos e 
passivos envolvidos no processo de investimentos dos recursos, 
bem como tornar eficiente a alocação dos ativos. Para que a 
gestão dos ativos seja eficiente, os recursos financeiros estão 
alocados em três carteiras:

(i) Liquidez
(ii) operacional
(iii) capital - de acordo com a sua natureza e objetivos

todas as três carteiras possuem:

•  Benchmarks definidos individualmente;
•  revisão e rebalanceamento individual periódico;
•  Diferentes prioridades de alocação;
•  Políticas de investimentos individuais; 
•  Limites de risco individual.

as carteiras são definidas da seguinte forma:

(a) Carteira de Liquidez
o objetivo da carteira de liquidez é estabelecer uma reserva 
a fim de garantir o pagamento de 85% das despesas opera-
cionais por um período de 15 dias no caso de algum evento 
ocorrido, em que seus recebimentos estejam comprometi-
dos (por exemplo, uma greve dos bancos).

Desta forma, todos os investimentos alocados na carteira 
devem ser destinados para atender às necessidades de cai-
xa de curto prazo, mitigando desta forma o risco de liquidez.

(b) Carteira Operacional
o objetivo da carteira operacional é alocar os investimentos 
financeiros mobiliários vinculados à susep e ans, destina-
dos a proteção dos passivos operacionais das controladas 
que operam com seguros.

os investimentos destinados a carteira operacional são alo-
cados não só visando maximizar a rentabilidade dos ativos 
mas também mitigar os riscos de descasamento entre os 
ativos e passivos das controladas. Desta forma, não se espera 
necessariamente o maior retorno possível para esta carteira 
de investimentos mas sim um balanceamento entre risco, re-
torno, casamentos de fluxos de caixa entre ativos e passivos e 
a obtenção de investimentos eficientes, levando em conside-
ração os compromissos assumidos pelas controladas.

(c) Carteira de Capital
a carteira de capital tem como objetivo alocar os investi-
mentos financeiros remanescentes não alocados nas cartei-
ras de liquidez ou operacional.

idealmente, a carteira de capital deve ser utilizada para in-
vestir os recursos livres, buscando maximizar a rentabilida-
de dos ativos para um determinado nível de risco selecio-
nado. 

(d) Acompanhamento do ALM e risco de mercado
mensalmente, são emitidos relatórios gerenciais contendo 
informações sobre as alocações nas carteiras de investimen-
tos. estes relatórios permitem a área financeira e de gestão 
de riscos um acompanhamento periódico dos investimentos 
em cada unidade de negócio. além disso, em reunião mensal, 
os gestores dos investimentos discutem os tópicos relevantes 
sobre os resultados de investimentos do mês, cenários econô-
micos internacionais e nacionais, além dos pontos julgados 
relevantes na data, no que diz respeito aos riscos de mercado 
envolvidos nas operações de investimentos.

Periodicamente, o aLco se reúne com o objetivo de corro-
borar ou modificar as alocações definidas nos mandatos de 
investimentos. são apresentadas no comitê análises sobre 
os passivos e os ativos, levando em consideração os riscos de 
mercado envolvidos no processo.
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(5.4.2.2) Risco da taxa de juros
a metodologia para o gerenciamento do risco de mercado ba-
seia-se no cálculo do (Value at risk (Var)) Paramétrico. além do 
cálculo do Var, são realizados testes de stress para verificar a per-
da esperada em cenários extremos. o risco de mercado é acom-
panhado por meio de relatórios diários com informações sobre o 
Var, além de análises mensais sobre os investimentos. o concei-
to de Var tem como objetivo quantificar qual a perda esperada 
em um prazo específico dentro de um intervalo de confiança.

em decorrência dos riscos analisados no processo de aLm reali-
zado pela sulamérica, está demonstrada a seguir a distribuição 
dos seus investimentos por indexador em 31.12.2011 e em 2010, 
contemplando as operações compromissadas.

em 31.12.2011, o valor alocado em PGBL e VGBL é de r$ 2,3 bilhões 
(r$ 1,9 bilhão em 2010).

os investimentos decorrentes de contribuições dos planos de 
previdência PGBL e VGBL não traduzem risco para a sulamérica, 
sendo responsabilidade do participante do plano o direciona-
mento do investimento.

(5.4.2.3) Risco cambial
a política não permite a exposição cambial, exceto quanto a 
certas operações de ramos elementares, que devido à nature-
za da operação as apólices precisam ser feitas em moeda es-
trangeira. o monitoramento dos saldos a receber e a pagar em 
moedas estrangeiras são feitos, em função dos contratos de 
seguros e resseguros lastreados em moedas estrangeiras e dos 
empréstimos e financiamentos por meio de contratos de de-

rivativos, principalmente contratos futuros e de swaps, com o 
objetivo de reduzir o efeito líquido do impacto das oscilações 
da taxa de câmbio no resultado.

os saldos ativos e derivativos em dólares norte-americanos, em 
31.12.2011, montam Us$ 213,961 mil (Us$ 231,618 mil em 2010) 
no consolidado e de Us$ 140,308 mil (Us$ 135,667 mil em 2010) 
na companhia e os saldos passivos montam Us$ 215,457 mil  
(Us$ 237,350 mil em 2010) no consolidado e de Us$ 138,916 mil 
(Us$ 134,293 mil em 2010) na companhia.

(5.4.2.4) Risco de renda variável
a sulamérica não detém qualquer participação em renda va-
riável na carteira de ativos que garante a cobertura das provi-
sões técnicas. em 31.12.2011, a posição de renda variável que está 
alocada na carteira de capital é de r$ 76,4 milhões (r$ 52,9 mi-
lhões em 2010), com mandato de investimento próprio.

(5.4.2.5) Risco de liquidez
a gestão do risco de liquidez tem como principal objetivo mo-
nitorar os prazos de liquidação dos direitos e obrigações. além 
das análises de aLm, são elaboradas análises diárias de fluxo de 
caixa projetado, sobretudo os relacionados aos ativos garanti-
dores das provisões técnicas a fim de mitigar este risco.

adicionalmente, conforme mencionado na nota 5.4.2.1, é man-
tida uma “carteira de Liquidez”, constituída por investimentos 
de curto prazo, para cobrir eventuais cenários de stress. estes 
investimentos são destinados para atender as necessidades de 
caixa de curto prazo.

em relação à companhia, esta apresentou capital circulante 
negativo em 31.12.2011, no montante de r$ 176.572, influenciado 
pelo vencimento das senior notes mencionadas na nota 16.4.1, 
as quais foram liquidadas em 15.02.2012, basicamente com re-
cursos de dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos 
das controladas no início de 2012.

(5.4.2.6) Risco da inflação
os estudos de aLm realizados pelo aLco identificaram que parte dos 
passivos não judiciais dos negócios de seguros são indexados a infla-
ção, além das causas judiciais que por determinação legal estão su-
jeitos a correção monetária por índices de inflação. adicionalmente, 
a companhia possui produtos com garantias indexadas a inflação. 

Investimento por Indexador sem PGBL e VGBL
R$5,8 bilhões em 2011 e R$5,6 bilhões em 2010
 

41%
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Desta forma, para fazer frente ao risco dos passivos, são realizados 
investimentos em títulos indexados a índices inflacionários. em 2011, 
as controladas que operam com seguros registraram aproximada-
mente r$ 1,2 bilhão e a controlada que opera com contratos de pre-
vidência complementar conhecidos como “Planos tradicionais” re-
gistraram r$ 0,9 bilhão de ativos indexados a inflação. Vale ressaltar 
que apesar dos produtos de seguros comercializados serem de curto 
prazo (na maioria dos casos com vigências anuais), as responsabili-
dades originárias desses contratos nem sempre são de curto prazo, 
principalmente aquelas relacionadas a causas judiciais. em função 
disso, os ativos são alocados em diversos vencimentos.

(5.4.2.7) Instrumentos financeiros derivativos
as políticas de investimento em vigor permitem a alocação de 
recursos na contratação de operações com derivativos, desde 
que predefinidas e aprovadas pela administração.

a utilização de instrumentos financeiros derivativos nas contro-
ladas da atividade de seguros e previdência obedece à resolução 
cmn n° 3.308/05, resolução cmn nº 3.358/06, resolução cmn  
nº 4.026/11 e resolução cnsP n° 226/10 que dispõem sobre os cri-
térios para a realização de investimentos para estas controladas.

as demais controladas que não estão sujeitas a estas determina-
ções é permitido deter posições de investimentos que utilizem 
derivativos, podendo gerar exposição superior a uma vez o valor 
investido mediante a pré-aprovação do comitê de investimentos.

os instrumentos financeiros derivativos – swaps e contratos 
futuros (que podem ser mantidos também através de fundos 
de investimento exclusivos) são utilizados para administrar a 
exposição em relação às variações cambiais e à flutuação das 
taxas de juros, conforme política de aLm.

(5.4.3)	Risco	de	Subscrição
oriundo de uma situação econômica adversa que contraria as 
expectativas da entidade no momento da elaboração de sua 
política de subscrição no que se refere às incertezas existentes 
nas premissas atuariais e financeiras ou na constituição das 
provisões técnicas.

o risco de subscrição pode ser identificado, mais especificamen-
te, nos seguintes itens: risco no processo de subscrição, risco na 
precificação, risco de definição dos produtos, risco no valor do si-
nistro, risco de retenção líquida, risco moral e risco nas provisões.

(a) Uso de modelos internos
as controladas que operam com seguros e previdência dis-
põem de modelos internos atuariais que possuem o objetivo 
de apurar o capital econômico devido aos riscos de subscri-
ção. estes modelos apuram o valor em risco para cada ramo 
de negócio e permite uma gestão mais eficaz do risco, já que 
possibilita quantificar ganhos e perdas na adoção de novos 
planos de ações para o controle e mitigação dos riscos de 
subscrição, dando desta forma suporte a tomada de decisão.

os modelos internos produzem resultados estocásticos 
para avaliar o risco de subscrição e são estruturados de for-
ma a mensurar tanto o risco de precificação quanto o risco 
de desvios na constituição das provisões técnicas.

(b)  Risco de subscrição, precificação, definição dos produtos, 
retenção líquida e risco moral
além dos modelos internos, para a gestão e mitigação des-
tes riscos, as controladas que operam com seguros e previ-
dência realizam periodicamente Procedimentos de análise 
e revisão de Produtos (ParP) com o objetivo de rever os se-
guintes aspectos sobre os produtos comercializados:

•  Definições do produto: análise do escopo do produto e das 
garantias oferecidas aos segurados bem como o públicos-
-alvo das vendas;

•  estudo mercadológico: avaliação da força competitiva dos 
concorrentes frente ao produto comercializado e receptivida-
de dos clientes. análise de possíveis impactos em outros pro-
dutos existentes nas controladas que operam com seguro;

•  expectativa de vendas: revisão e alinhamento das metas 
de vendas de acordo com o observado e ainda esperado;

•  Precificação (pricing): estudo dos custos e receitas do pro-
duto de modo a atingir as metas dos acionistas. Para isso, 
projeta-se o fluxo de caixa das apólices, simulando todo o 
fluxo financeiro. nesta etapa, é verificada a adequação da 
tarifa definida para o produto e as fontes geradoras de lu-
cros e perdas;

•  outros: o ParP aborda ainda análises sobre os sistemas 
operacionais utilizados na comercialização e manutenção 
dos produtos, possíveis riscos operacionais existentes no 
processo, além de avaliar aspectos legais e os riscos de ima-
gem, fraude e lavagem de dinheiro.
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após a análise de todos os pontos descritos acima, são de-
finidos (se necessário) planos de ações para adequação 
do produto às expectativas das controladas que operam  
com seguro.

o ParP também se aplica quando do lançamento de no-
vos produtos ou realizações de parcerias. Periodicamente o 
acompanhamento do desempenho dos produtos e parce-

rias é apresentado ao comitê de riscos. caso necessário, são 
adotados planos de ações para adequação dos produtos e 
parcerias aos objetivos da empresa.

(c) Análise de sensibilidade em saúde, danos e pessoas
a tabela abaixo apresenta o impacto antes de impostos no 
resultado, por ramo de atuação, caso haja uma variação na si-
nistralidade, despesas administrativas ou custos de aquisição:

SAÚDE DANOS PESSOAS	*

Premissas Bruto de 
resseguro

Líquido de 
resseguro

Bruto de 
resseguro

Líquido de 
resseguro

Bruto de 
resseguro

Líquido de 
resseguro

aumento de 1% na sinistralidade (52.547) (51.513) (22.696) (21.400) (2.865) (2.726)
aumento de 1% nas Despesas administrativas (3.747)  (3.747)  (2.936)  (2.936) (515) (515)
aumento de 1% nos custos de aquisição (3.814)  (3.814)  (4.805)  (4.805) (1.072) (1.072)
*a informação está apresentada sem “previdência”, que está sendo demonstrada a seguir, separadamente, devido as suas especificidades.

(d) Análise de sensibilidade nos negócios de previdência
a tabela abaixo apresenta o impacto antes de impostos no 
resultado, devido a oscilações nas despesas administrativas, 
nos resgates e na mortalidade.

Premissas impacto no 
resultado

1. acréscimo de 10% nas Despesa 
administrativas 655 

2. Decréscimo de 10% nas Despesa 
administrativas (528)

3. acréscimo de 10% nos resgates (863)
4. Decréscimo de 10% nos resgates 945 
5. acréscimo de 1% na mortalidade (1.310)
6. Decréscimo de 1% na mortalidade 1.320 

(e) Risco na provisão
além dos critérios definidos em legislação, as metodologias 
aplicadas para a constituição das provisões e reservas mate-
máticas nas operações de seguros e previdência são, na sua 
grande maioria, baseadas em métodos usualmente adotados 
pela comunidade atuarial internacional, adaptadas para re-
fletirem a realidade das controladas que operam com seguros 
e previdência.

além dos modelos internos, para a gestão e mitigação do 
risco da provisão, as controladas que operam com seguros e 
previdência possuem os seguintes procedimentos:

•  testes de consistência das metodologias de constituição 
das Provisões técnicas (incluindo as reservas matemáticas): 
neste procedimento é avaliada a adequação das metodo-
logias e premissas utilizadas para a constituição das pro-
visões técnicas (incluindo as reservas matemáticas). este 
procedimento é realizado no mínimo anualmente;

•  recálculo das Provisões técnicas: Periodicamente são reali-
zados recálculos para avaliar se os montantes provisiona-
dos em uma data passada foram adequados. estes cálculos 
são feitos no mínimo anualmente;

•  acompanhamento mensal da Variação das Provisões técni-
cas (incluindo as reservas matemáticas): mensalmente são 
analisadas as variações observadas nas provisões técnicas 
(incluindo as reservas matemáticas) para acompanhamen-
to da sua adequação;

•  controle estatístico de Qualidade: mensalmente são utili-
zados modelos de séries temporais a fim de capturar mo-
dificação nos padrões das principais variáveis contidas nas 
metodologias de cálculo das provisões técnicas.

os procedimentos acima indicados são utilizados para defi-
nir (se necessário) mudanças na metodologia de cálculo das 
provisões, revisão dos procedimentos de cálculo, nas premis-
sas e na tomada de decisão. estes pontos favorecem a manu-
tenção da adequação das provisões técnicas das controladas.
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a seguir, a tabela que reflete a evolução das provisões de sinistros dos últimos exercícios:

ano (r$ milhões)  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  total 
Reserva de Sinistros Contabilizada  872,47 1.087,27 1.139,15 1.255,23 1.443,79 1.433,22 1.696,24  8.927,37 
Efeito do Desconto Financeiro  (16,67)  (15,88)  (16,42)  (21,53)  (37,39)  (35,36)  (43,46) (186,71)

Reserva de Sinistros sem Desconto 
Financeiro  889,14 1.103,15 1.155,57 1.276,76 1.481,18 1.468,58 1.739,70  9.114,08 

Estimativa de Sinistros Acumulada:
no Final do ano  889,14 1.103,15 1.155,57 1.276,76 1.481,18 1.468,58 1.739,70 
Um ano Depois  972,03 1.209,44 1.133,17 1.337,20 1.532,52 1.574,90 
Dois anos Depois 1.044,55 1.195,46 1.086,36 1.346,58 1.565,17 
três anos Depois 1.066,20 1.157,92 1.108,29 1.387,58 
Quatro anos Depois  986,14 1.170,99 1.147,41 
cinco anos Depois  996,33 1.172,00 
seis anos Depois 1.016,54 
Estimativa de Sinistros Acumulada até 2011 1.016,54 1.172,00 1.147,41 1.387,58 1.565,17 1.574,90 1.739,70  9.603,30 
Pagamentos Acumulados até 2011  999,42 1.136,77 1.096,22 1.295,53 1.427,52 1.380,74 -  7.336,20 
Responsabilidade Reconhecida em 2011  17,12  18,11  15,96  40,86  45,60  56,51 1.545,54  1.739,70 
Desconto Financeiro Reconhecido em 2011  (0,49)  (1,03)  (1,81)  (2,54)  (4,35)  (4,13)  (29,11) (43,46)

Impacto de Anos  
Anteriores na Reserva de 2011 10,60% 

(f) Contratos de resseguro
o risco de subscrição pode ser mitigado via contratos com 
resseguradores. em 2011, as controladas que operam com se-
guro possuem diversos contratos vigentes com diversos res-
seguradores visando otimizar a capacidade de retenção dos 
riscos e resultados operacionais, bem como mitigar possíveis 
perdas caso estes contratos não existissem.

as decisões sobre a contratação do resseguro e a manuten-
ção e revisão dos contratos são sempre aprovadas pelo cor.

a seguir o resumo das principais coberturas de resseguro 
contratadas, vigentes em 2011:

•  excesso de danos para catástrofes em ramos elementares, 
previdência e pessoas;

•  excesso de danos para saúde;
•  excesso de danos e excedente de responsabilidade para ra-

mos elementares;
•  Quota-parte em ramos elementares e pessoas;
•  excesso de responsabilidade para os demais produtos de 

previdência.

(5.4.4)	Risco	Operacional
o risco operacional pode ser definido como o risco de perdas 
resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos 
internos, pessoas e sistemas inadequados ou de eventos exter-
nos. mais especificamente, pode ser entendido como:

•  risco de Fraudes internas: comportamentos fraudulentos e/ou 
criminosos com intenção de obter ganhos pessoais e/ou subtrair 
a propriedade alheia em benefícios próprios ou da sulamérica;

•  Fraudes externas: Pessoas que não são funcionários exerce-
rem atividades irregulares em benefício próprio;

•  relações trabalhistas: Decisões judiciais por práticas incom-
patíveis com leis e/ou acordos trabalhistas, nocivas à saúde 
e/ou segurança dos funcionários ou por discriminação e/ou 
diferenciação no tratamento;

•  Falhas de sistemas: impossibilidade de obter informações de-
vido à falha de comunicação, perda da capacidade de proces-
samento ou dificuldade na operação dos sistemas;

•  execução e Gestão de Processos: Disponibilidade, registro de in-
formações inválidas, incompletas ou de maneira intempestiva a 
entidades externas, órgãos reguladores, acionistas e investidores;
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•  Práticas comerciais inadequadas: Falta de cumprimento de 
padrões éticos e comportamentais estabelecidos e práticas 
inadequadas do pessoal de vendas. orientação e/ou consul-
toria inadequada a clientes que leve a falsas expectativas com 
relação aos produtos e serviços prestados;

•  Danos a ativos: Desastres naturais e outros eventos que oca-
sionam perdas físicas aos ativos;

•  interrupção das atividades: impossibilidade de sustentar as 
operações, prover serviços essenciais ou recuperar custos ope-
racionais decorrentes de desastres controláveis ou não.

(a) Fraudes
as fraudes são riscos operacionais inerentes ao negócio. a 
sulamérica conta com canais específicos de comunicação e 
uma área totalmente dedicada à prevenção das fraudes e 
desenvolvimento de políticas de prevenção a fraudes, além 
de treinamentos contínuos para os seus funcionários.

(b) Gestão dos riscos operacionais
todos os processos estão mapeados em um sistema de da-
dos (nullrisks) com todo o fluxo de atividades contidas, bem 
como cada risco identificado e os controles envolvidos em 
cada etapa. cada risco e controle trazem informações quali-
tativas e quantitativas permitindo, desta forma, a classifica-
ção de cada processo de acordo com níveis de risco e ainda a 
identificação de possíveis planos de ação para mitigação de 
possíveis perdas operacionais.

o plano de continuidade de negócios é tratado corporativa-
mente e através de ferramentas e metodologias que visam 
prever o funcionamento das atividades essenciais em mo-
mentos de crise evitando e minimizando perdas financeiras 
para a sulamérica e seus segurados.

atualmente, a sulamérica está trabalhando em um novo 
projeto para a gestão dos riscos operacionais a fim de obter a 
excelência na gestão deste tipo de risco. o novo projeto conta 
com novas definições e visões do negócio e tem por objetivo 
alinhar nossas práticas com as melhores práticas internacio-
nais indicadas em Basileia ii e solvência ii, como segue:

•  abertura do Dicionário de riscos operacionais: composto por 
oito categorias de riscos. estas categorias foram consideradas 
como riscos primários e foram criadas novas classes de risco 
(riscos secundários e riscos terciários), totalizando 180 clas-

sificações. as classificações tem o objetivo de alinhamento 
ao que é determinado internacionalmente como melhores 
práticas internacionais (de acordo com coso e Basileia). a 
abertura do dicionário de riscos operacionais tem o objetivo 
de proporcionar uma melhor identificação dos riscos na ope-
ração, com consequente melhora na gestão;

•  agrupamento dos Processos em macroprocessos: os pro-
cessos hoje cadastrados no sistema nullrisks foram en-
quadrados em aproximadamente 120 macroprocessos 
definidos como essenciais. este formato tem o objetivo de 
proporcionar análises globais por unidades de negócios 
tornando mais eficiente, desta forma, a gestão dos riscos 
operacionais entre os negócios da sulamérica;

•  Desenvolvimento de um novo software: Foi desenvolvido 
um novo software customizado para os negócios da sula-
mérica para tratamento dos riscos operacionais. este novo 
sistema será integrado com o mapeamento dos macropro-
cessos e permitirá análises qualitativas e quantitativas, in-
cluindo cálculos estocásticos;

•  construção de uma Base de Perdas: o desenvolvimento 
do novo sistema tem o objetivo de proporcionar integra-
ção com diversas áreas para o registro de perdas opera-
cionais. estes registros permitirão obter informações ob-
servadas (e não subjetivas) sobre as perdas que de fato 
ocorreram para cada macroprocesso e qual a causa do 
risco, possibilitando desta forma a criação de planos de 
ações efetivos e direcionados para a solução dos proble-
mas. adicionalmente, a base de perdas aliada às informa-
ções dos macroprocessos, tem o objetivo de proporcionar 
no futuro o cálculo do capital necessário (Var) para su-
portar perdas operacionais.

(5.4.5)	Risco	Estratégico
É o risco de perdas resultantes de processos ou tomada de deci-
sões que impactem a sustentabilidade, o crescimento ou a obten-
ção de vantagem competitiva. Pode ser entendido também como:

•  risco de Planejamento: elaboração do planejamento estraté-
gico e/ou orçamento com base em premissas e/ou medidas 
de desempenhos inadequados à realidade da sulamérica;

•  recursos Humanos: Procedimentos executados por pessoas sem 
habilidade, treinamento ou experiência suficientes para atingir 
os objetivos da instituição. Dependência de pessoas-chave;

•  indicadores de metas: avaliação inadequada de desempenho;
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•  custo de oportunidade: redução do valor econômico de recur-
sos financeiros devido à perda de valor do dinheiro no tempo, 
descasamento do fluxo de caixa ou retorno de investimento 
insuficiente em relação a outras alternativas que ofereçam o 
mesmo grau de risco;

•  concorrência: ação de concorrentes afetando adversamente o 
posicionamento da sulamérica no mercado;

•  Preço: incompatibilidade dos preços definidos nas transações 
de compra e/ou venda com os praticados pelo mercado;

•  comunicação: Falta de transparência, exatidão e clareza das 
informações relativas às operações da sulamérica.

(a) Gestão do risco estratégico
a sulamérica possui um comitê de avaliação de Planos de 
ação (coPa), com participação de sua alta administração, 
com reuniões mensais para avaliar e aprovar todo e qual-
quer plano de ação proposto, por qualquer unidade de ne-
gócio, que implique em investimentos ou despesas adicio-
nais. estes investimentos e despesas devem ser aprovados 
de acordo com o orçamento aprovado para o ano. o coPa 
também possui como atribuições:

•  Garantir que o orçamento para o plano de ação seja cumprido;
•  Priorizar os planos de ação, quando o orçamento for insufi-

ciente para a execução de todas as propostas;
•  Garantir que os planos de ação estejam de acordo com os 

objetivos da empresa;
•  avaliar, no caso de terceirizações, as alternativas analisa-

das e aprovar os parceiros propostos;
•  avaliar os resultados dos planos de ação aprovados, deter-

minando a sua interrupção caso os resultados alcançados 
estejam em desacordo com as projeções.

o custo de capital utilizado nos projetos segue a metodologia 
de cálculo do custo médio Ponderado de capital (cmPc) e os 
valores das premissas são revisados anualmente, no proces-
so de construção do plano de orçamento plurianual ou mais 
frequentemente caso o comitê corporativo julgue necessário.

adicionalmente, para assegurar que os objetivos determi-
nados no planejamento estratégico sejam alcançados, foi 
adotado pela sulamérica um modelo de gestão – o Balan-
ced scorecard (Bsc) – que traduz a estratégia utilizando 
perspectivas, objetivos, indicadores e metas. este modelo 
visa acompanhar no curto prazo o direcionamento do ne-

gócio no longo prazo, permitindo assim antecipar possíveis 
distorções de rumo. além disso, o Bsc procura tornar a co-
municação da estratégia mais clara para toda a organiza-
ção, a partir do momento que todos os colaboradores sabem 
quais as metas a serem conquistadas.

anualmente, a sulamérica estabelece o Plano de orçamen-
to Plurianual (PoP) com o orçamento para cada unidade de 
negócio para os próximos três anos. o PoP permite uma co-
municação clara entre as metas definidas pelos acionistas 
e a alta administração, alinhando desta forma o apetite de 
risco da empresa. o orçamento é acompanhado periodica-
mente durante o ano e as estratégias mantidas ou redefini-
das de acordo com os acontecimentos.

(5.4.6)	Risco	Legal	e	Compliance
É o risco de perdas resultantes do não cumprimento de leis e/
ou regulamentações, perda de reputação e má-formalização de 
operações. De forma mais específica, pode ser identificado como:

(i) risco com Órgãos reguladores
(ii) risco de atividades em Desacordo com Políticas internas
(iii) risco de Lavagem de Dinheiro
(iv) risco de reputação
(v) risco de contratos

(5.4.6.1) Gestão do risco legal
Presente em cada Unidade de negócio e com uma visão corpo-
rativa, o departamento jurídico da organização junto com seus 
prestadores de serviço realiza a revisão nos contratos de segu-
ros a fim de mitigar o risco legal de contratos, além de fornecer 
todo o subsídio para os processos judiciais da organização. a 
área jurídica contribui ativamente com projetos para melhoria 
de gestão das causas judiciais além de sugestões de como evi-
tar riscos legais em nossas operações.

(5.4.6.2) Gestão do risco de compliance

(a) Autoavaliação de controles internos
a sulamérica instituiu uma estrutura de compliance e a figu-
ra dos gestores compliance, a fim de adequar as suas ativida-
des às determinações dos órgãos regulamentadores e fiscali-
zadores, através de uma sólida cultura de controles internos, 
elevados padrões de integridade e excelência ética e aderência  
à legislação.
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os gestores compliance têm por função disseminar a me-
todologia e as determinações de compliance em suas áreas, 
garantindo a efetividade do gerenciamento dos riscos, atra-
vés de algumas etapas básicas que consistem no detalha-
mento das atividades-chaves e seus processos, identificação 
de riscos e controles e criação de planos de ação.

o processo de autoavaliação do sistema de controles inter-
nos é realizado no mínimo duas vezes ao ano.

(b) Documentação eletrônica
a sulamérica possui documentação eletrônica (Docnix) re-
ferente à política e aos procedimentos dos processos da orga-
nização, manuais de estrutura organizacional e resoluções 
da diretoria executiva. a documentação eletrônica permite 
informações sempre atualizadas e consultas de forma ágil 
e segura. a lista de distribuição de cada um dos documen-
tos é indicada pela área responsável (emissor) e, em alguns 
casos, poderá ter acesso restrito a alguns departamentos  
da companhia.

(c) Auditoria interna
responsável por planejar e coordenar os trabalhos de au-
ditoria preventiva (operacional e sistemas). certifica a exis-
tência de adequados controles internos operacionais e sis-
têmicos que permitem a identificação e gerenciamento dos 
riscos presentes no cotidiano da sulamérica, bem como a 
aderência às normas e à legislação em vigor.

(5.5) GESTÃO DO CAPITAL
a sulamérica apura mensalmente, para cada uma de suas con-
troladas que operam com seguros, a suficiência do Patrimônio 
Líquido ajustado (PLa) em relação ao capital regulatório reque-
rido. Durante o ano de 2011, o PLa das companhias seguradoras 
foram sempre suficientes em relação ao capital mínimo reque-
rido pelos reguladores.

conforme citado nos itens anteriores, a sulamérica possui mo-
delos internos próprios para apuração do capital econômico 
para cada tipo de risco, observando desta forma independente 
do capital regulatório sua própria estimativa de capital basea-
do em riscos. a utilização dos modelos internos é fundamental 
em um ambiente de gestão de riscos.

atualmente a sulamérica possui modelos internos estocásti-
cos para mensuração do capital econômico devido para cada 
um de seus negócios e riscos. Desta forma, estima-se o capital 
econômico para que a solvência das empresas sejam assegu-
radas para um determinado nível de confiança. os modelos 
internos consideram correlações entre os negócios da sulamé-
rica além de possíveis efeitos de diversificação. Para cada um 
dos negócios da empresa, é apurado o capital econômico nos 
seguintes níveis:

•  capital para risco de subscrição, segregando o risco da provi-
são do risco de precificação;

•  capital para risco de mercado, segregando os riscos de taxa de 
juros, inflação, câmbio, moedas estrangeiras e outros ativos;

•  capital para risco de crédito, segregando os riscos de resse-
guro, contas a receber, risco de crédito nos investimentos e 
demais ativos;

•  capital para risco operacional e Legal;
•  capital para risco estratégico.

através dos resultados obtidos dos modelos internos, é calcu-
lado e monitorado mensalmente para cada uma das linhas de 
negócio da companhia os seguintes indicadores:

•  roec: retorno sobre o capital econômico;
•  roXc: retorno sobre o excesso de capital;
•  roac: retorno sobre o capital alocado.

os indicadores acima são periodicamente discutidos pela alta 
administração da companhia e indicam o desempenho de cada 
unidade de negócio tendo em consideração o lucro vis-à-vis o 
risco assumido. com base nas avaliações, são definidos planos 
de ações para os produtos e negócios da empresa no sentido 
de alinhar as métricas com o apetite de risco e retorno exigido 
pelos acionistas.

os modelos são periodicamente revisados e calibrados pela 
equipe de modelagem e gestão de riscos da sulamérica.
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(6) INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

(6.1) HEDGE
todas as operações relacionadas a esses instrumentos são ne-
gociadas e registradas por meio da Bm&FBovespa ou mercado 
de balcão organizado. Para as controladas de atividade de segu-
ros e previdência, a manutenção de instrumentos financeiros 
derivativos, seja através de contratos futuros ou swaps, poden-
do ser mantidos através de fundos de investimento exclusivos, 
tem por finalidade única a proteção das variações cambiais e 
flutuação das taxas de juros. no caso dos fundos exclusivos 
dos planos PGBL e VGBL, além dos contratos futuros atrelados 
a taxa de juros, a sULaseG também utiliza contratos futuros 
atrelados ao Índice Bovespa, em consonância com a política de 
investimento desses fundos. os ganhos e perdas decorrentes 
desses contratos futuros não proporcionam qualquer impacto 
no resultado ou patrimônio líquido da mencionada controlada, 
em virtude de serem refletidos em igual montante nas provi-
sões técnicas de previdência. 

o critério para determinar o valor justo dos instrumentos fi-
nanceiros derivativos é a metodologia de fluxo de caixa des-
contado, utilizando-se as taxas divulgadas pela Bm&FBovespa.

(6.2) HEDGE DE FLUXO DE CAIXA
a companhia, com o intuito de administrar a exposição à va-
riação cambial do montante de Us$ 130 milhões de principal 
das senior notes, emitidas em fevereiro de 2007 e com venci-
mento em fevereiro de 2012, mantém operação de swap junto 

à União de Bancos Brasileiros s.a. (itaú Unibanco), registrado 
na cetiP s.a. – Balcão organizado de ativos e Derivativos, de-
nominado “cetiP” (vide nota 16.4). a companhia registra este 
instrumento derivativo avaliado pela metodologia de contabi-
lização de operações de hedge de fluxo de caixa, com o total das 
valorizações ou desvalorizações, líquido de seus corresponden-
tes efeitos tributários, reconhecido diretamente no Patrimônio 
Líquido. a efetividade deste hedge está inserida na margem en-
tre 80% e 125%. o valor justo é determinado utilizando técnicas 
de modelagem de fluxo de caixa descontado, que usam curvas 
de rentabilidade. as informações para construir as curvas de 
rentabilidade são obtidas, principalmente, através das cotações 
disponíveis na Bm&FBovespa sendo as mais relevantes a taxa 
do cupom sujo cambial e a taxa pré do período da  data-base 
das demonstrações financeiras até a data de vencimento da 
operação, além da cotação do dólar de venda (PtaX 800) em 
31.12.2011, disponibilizada pelo sistema de informações Banco 
central (sisbacen).

(6.3)  QUADRO-RESUMO DAS EXPOSIÇÕES 
EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

os instrumentos financeiros derivativos da sulamérica, in-
cluindo os contratos futuros relativos aos Fundos de investi-
mentos de Previdência Gerador de Benefícios Livres (PGBL) e de 
Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL), estão mensurados a 
valor justo através do resultado e estão demonstrados a seguir: 

Companhia

Vencimento
	Valor	de	

Referência	
(Nocional)

Valor	Justo Valor	a	Receber/	
Recebido

Valor	a	Pagar/
Pago

Descrição 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
Contratos Futuros
compromisso de Venda
moeda estrangeira 2012  8.930 -  8.930 - 631 -  675 -
Contratos de Swaps
Posição ativa
moeda estrangeira 2012 243.854  216.606  243.518  208.192 - - - -
Posição Passiva
taxa de Juros em reais 2012 285.872 266.645 284.406 254.755  40.888  46.562 
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Consolidada

Vencimento
	Valor	de	

Referência	
(Nocional)

Valor	Justo Valor	a	Receber/	
Recebido

Valor	a	Pagar/
Pago

Descrição 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
Contratos Futuros
compromisso de compra
taxa de Juros em reais 2012/2021 865.200  356.551 784.359 341.647  42.256 15.407 56.143 15.462 
moeda estrangeira 2012  9.870 18.042  9.870 18.042  803 108  768 491 
Índices  - 701  - 701  -  62  - 143 
compromisso de Venda
taxa de Juros em reais 2012/2022  60.000 167.192 49.156 163.677 17.320 5.815 14.760  5.767 
moeda estrangeira 2012  8.930  5.279  8.930 5.279 631  110  675  84 
Índices 2012  6.567 21.295  6.567 21.295  376  585  350  937 
Contratos de Swaps
Posição ativa
moeda estrangeira 2012 243.854  225.514  243.518 217.101  - 6  -  40 
Posição Passiva
taxa de Juros em reais 2012 285.872 266.645 284.406  254.755  -  -  40.888  46.562 
moeda estrangeira  -  8.942  - 8.942  -  -  -  - 
Contratos de Opções
Posição titular – compra
Índices  -  4.840  -  101  -  -  - 138 
ações  - 18.585  -  675  -  -  - 1.348 
Futuro 2013  229.431  -  229.431  -  -  -  393  - 
Posição titular – Venda
Índices  -  864  -  14  - 31  - -
ações  -  10.861  -  843  - 1.295  - -
Posição Lançadora – compra
ações  -  9.596  -  353  -  682 
Futuro 2013 222.030  - 222.030  - 1.026  - 
Posição Lançadora – Venda
ações  -  2.840  - 178  -  890  -  - 

os valores a receber e a pagar dos contratos futuros são contabilizados nas rubricas “obrigações a Pagar”, no passivo circulante, e 
“títulos e créditos a receber”, no ativo circulante.
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(6.3.1)	Margens	dadas	em	garantia
em 31.12.2011 e 2010, as margens dadas em garantia das operações de contratos futuros, swap e opções mantidos em fundos de 
investimentos exclusivos incluindo os fundos de PGBL e de VGBL e classificados como títulos e Valores mobiliários mensurados ao 
Valor Justo por meio do resultado, são compostas conforme demonstradas a seguir:

2011
ativo Vencimento Quantidade Valor
LFt março-2013  260  1.304 
LFt junho-2013 1.229  6.165 
LFt setembro-2013  1.176 5.898 
LFt março-2014 2.681 13.439 
LFt setembro-2014 616 3.087 
LFt março-2015  2.045  10.241 
LFt setembro-2015  440 2.203 
LFt setembro-2016  30 150 
Ltn janeiro-2013  4.075 3.685 
Total 12.552  46.172 

2010
ativo Vencimento Quantidade Valor
LFt dezembro-2011 315 1.416
LFt março-2012 21 94
LFt setembro-2012 35 157
LFt março-2013 564 2.531
LFt junho-2013 1.620 7.272
LFt setembro-2013 1.100 4.937
LFt julho-2014 80 359
LFt setembro-2014 90 403
LFt março-2015 30 134
Total  3.855  17.303 

não há exigência de margem de garantia para o contrato de swap referente ao principal das senior notes.

(6.3.2)	Análise	de	sensibilidade	à	exposição	em	derivativos
a análise de sensibilidade tem por objetivo ilustrar mudanças em variáveis de mercado nos instrumentos financeiros da sulaméri-
ca. como os contratos de derivativos existentes nos Fundos de investimentos de PGBL e de VGBL não geram risco para a sulamérica, 
essas posições não foram sensibilizadas. as análises de sensibilidade demonstradas a seguir foram estabelecidas com o uso de pre-
missas e pressupostos em relação a eventos futuros. os cenários estimados revelam os impactos no resultado para cada cenário em 
uma posição estática da carteira para o dia 31.12.2011. apesar da revisão regular das estimativas e premissas utilizadas, a liquidação 
das transações envolvendo essas estimativas poderão resultar em valores diferentes dos estimados devido à subjetividade inerente 
ao processo utilizado na preparação dessas análises. o dinamismo do mercado faz com que essas posições se alterem continua-
mente e não obrigatoriamente reflitam a posição demonstrada. 

as análises de sensibilidade dos instrumentos financeiros derivativos foram elaboradas considerando cenários classificados como 
“Provável”, “Possível” e “remoto”. Foi considerado como “provável” o cenário atual que serviu de base para a determinação do valor 
justo das operações e os cenários “possível” e “remoto” foram estabelecidos aplicando-se variações adversas de 25% e 50%, respec-
tivamente, sobre as posições atuais, considerados os riscos envolvidos em cada tipo de operação. as variações de 25% e 50% corres-
pondem às variações mínimas estabelecidas nos normativos da cVm.

Consolidado	2011

operação risco Derivativo objeto cenário 
Provável

cenário 
Possível

cenário 
remoto

Futuro Di alta do cDi Vendido em taxa de Juros Di Futuro na Bm&F -  (7)  (13)
opção s/ Futuro alta do cDi Venda de Juros Futuros opção s/ Futuro na Bm&F - -  (1.500)
Efeito Líquido no Resultado  (7)  (1.513)
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Consolidado	2010

operação risco Derivativo objeto cenário 
Provável

cenário 
Possível

cenário 
remoto

Futuro (a) alta do cDi Líquido Vendido em taxa de 
Juros  Di Futuro na Bm&F -  (1.023) (2.010)

Futuro (b) Queda do UsD comprado em Dólar 
americano  Dólar Futuro na Bm&F - (812) (1.625)

Futuro (b) alta do euro Vendido em euro contra real  Futuro na Bm&F -  (585)  (1.170)

Futuro (b) Queda do Dólar 
canadense 

comprado em Dólar 
canadense  Futuro na Bm&F -  (276) (551)

Futuro (b) alta do iene 
Japonês Vendido em iene contra real  Futuro na Bm&F -  (308) (615)

Futuro (b) Queda do Peso 
mexicano 

comprado em Peso 
mexicano  Futuro na Bm&F -  (909)  (1.818)

Futuro (b) alta do Dólar 
australiano 

Vendido em Dólar 
australiano  Futuro na Bm&F -  (432)  (865)

swap(d) alta do UsD/cnY swap Ponta ativa (Yuan chinês) - - -

swap Ponta Passiva (Dólar 
americano)  Resultado Líquido:  (190)  (1.609)  (3.029)

swap(d) alta do JPY/UsD swap Ponta ativa (Dólar americano) - - -

swap Ponta Passiva (iene 
Japonês)  Resultado Líquido: 27  (820) (1.667)

Futuro (c) alta do ibovespa Vendido em ações (ibovespa) via Futuro - - -

carteira Diversificada de 
ações  Resultado Líquido: - (11)  (22)

Futuro e 
opções (e) 

estabilidade do 
ibovespa Vendido em ações (ibovespa) via Futuro - - -

Líquido comprado em opções de ações e Índice - - -

carteira Diversificada de 
ações  Resultado Líquido: (328)  (328)  (328)

 Efeito Líquido no Resultado (491)  (7.113)  (13.700)

(a)  Contratos Futuros de Taxa de Juros (DI) de (1) um dia: em 
31.12.2011, as demais posições têm como objetivo auferir ga-
nho com a queda da taxa de juros e com a arbitragem da 
curva futura de juros, se beneficiando com as distorções da 
taxa entre os diversos vencimentos.

(b)  Contratos Futuros de Moedas: em 31.12.2010, o objetivo foi a 
exposição direcional com o intuito de auferir ganhos com 
a variação cambial. a administração considerou que o risco 
de se estar comprado em dólar americano, dólar canadense 
e peso mexicano foi a queda das respectivas moedas. nas 
posições vendidas em euro, dólar australiano e iene japonês 
foi a alta destas moedas.

(c)  Índice Futuro: em 31.12.2010, o objetivo foi a proteção da cartei-
ra diversificada de ações com risco da alta da bolsa de valores.

(d)  Swap de Moedas: em 31.12.2010, existiam operações com 
ponta ativa em yuan chinês e ponta passiva em dólar ame-
ricano e ponta ativa em dólar americano e ponta passiva 
em iene japonês. nestas operações o risco estava na alta da 
ponta passiva em relação a ativa.

(e)  Operações Estruturadas de Opções de Compra e Venda de 
Ações: em 31.12.2010, ocorreu a compra de volatilidade das 
ações, auferindo ganho com oscilações maiores das ações do 
que o precificado pela volatilidade implícita. o risco desta 
operação foi a estabilidade da bolsa de valores.
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(7) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
o caixa e os equivalentes de caixa estão mensurados a valor justo através de resultado e estão demonstrados a seguir:

Companhia Consolidado
Descrição 2011 2010 2011 2010
caixa  -  - 72 67 
contas Bancárias 96  314 68.970  21.637 
equivalentes de caixa (a) 332  26.381  391.383  571.774 
Total  428 26.695 460.425 593.478 

(a)  são consideradas “equivalentes de caixa” as aplicações com lastro em títulos públicos, liquidez diária e sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor, que 
estão na rubrica “caixa e equivalentes de caixa”.

(8) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

(8.1) COMPOSIÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Companhia
2011

Valor	Justo	por		
Meio	do	Resultado

Disponível		
para	Venda

 Valor 
mobiliário 

avaliado  
pela curva

 Valor 
contábil

 Valor 
mobiliário 

avaliado  
pela curva

 Valor 
contábil

taxa média 
de Juros total

Títulos de Renda Fixa – Privados - - 19.587 19.682 19.682 
certificados de Depósito Bancário Prefixado - - 19.587  19.682  12,68%a.a.  19.682 
Títulos de Renda Fixa – Públicos - - 19.520  19.521 19.521 
Letras Financeiras do tesouro 19.520 19.521 selic 19.521 
Quotas de Fundos de Investimentos  56.055 56.261  -  - 56.261 
Quotas de Fundos de investimentos exclusivos  56.055  56.261  - -  56.261 

senior notes 19.466  19.672  - -  DoLar + 
13,88%a.a.  19.672 

Letras Financeiras do tesouro 13.686  13.686  - -  selic  13.686 
Quotas de Fundos de investimentos em ações  22.848 22.848  - - 22.848 
outros 55 55  - - 55 
Total  56.055 56.261 39.107 39.203 95.464 
% 59% 41% 100%
Circulante 56.261 39.203 95.464 
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Consolidado
2011

Valor	Justo	por	Meio	
do	Resultado

Disponível	para	
Venda

Mantido	até	o	
Vencimento

 Valor 
mobiliário 

avaliado  
pela curva

 Valor 
contábil 

 Valor 
mobiliário 

avaliado  
pela  

curva

 Valor 
contábil 

 Valor 
contábil 

 Valor de 
mercado 

taxa  
média de 

Juros
total

Títulos de Renda Fixa – Privados 651.815  653.106 1.053.282  1.065.101  1.370 1.370 1.719.577

certificados de Depósito 
Bancário

 Prefixado  - - 161.383  162.168 -  -  12,69% a.a. 162.168 
 Pós-fixado cDi 173.165 173.321 227.760 228.041 -  -  106,12% cDi  401.362 

 Pós-fixado iPca  - -  107.077  114.887 -  -  iPca + 7,97% 
a.a. 114.887 

Depósito a Prazo com  
Garantia especial do FGc

 Prefixado  - - 53.548  53.618 -  -  12,54% a.a.  53.618 
 Pós-fixado cDi  225.197 225.622  123.223 123.390 -  -  110,84% cDi  349.012 

 Pós-fixado iPca  - - 100.021  101.866 -  -  iPca + 7,73% 
a.a. 101.866 

Debêntures
 Prefixado  - - - -  1.370 1.370  12,5% a.a. 1.370 
 Pós-fixado cDi  89.226 89.609 76.099 76.805 -  -  109,64% cDi 166.414 

 Pós-fixado iPca 1.793 1.832 - - -  -  iPca + 6,73% 
a.a. 1.832 

 Pós-fixado iGP-m 130 131 - - -  -  iGP-m +  
7,22% a.a. 131 

Letras Financeiras 110.006 110.087 203.434  203.589 -  -  110,47% cDi  313.676 
notas Promissórias  32.832 32.832 - - -  -  105,5% a.a. 32.832 

senior notes 19.466  19.672 - - -  -  DÓLar + 
13,88% a.a.  19.672 

outros  - - 737 737 -  -  tr 737 

Títulos de Renda Fixa – 
Públicos 2.463.078 2.478.443  1.801.883 1.808.962  1.284.421 1.473.137 5.571.826 

Letras Financeiras do tesouro 1.572.397 1.571.874  1.365.072 1.365.154 437  437  selic 2.937.465 
Letras do tesouro nacional
 Prefixado  1.861 1.933 - - - -  10,69% a.a. 1.933 
 Prefixado Di  650.164 652.457 - - - -  cDi 652.457 
Bônus do tesouro nacional  4.632  6.525 - - - -  6.525 
títulos da Dívida agrária 4.691  5.005 - - - -  tr + 13,7% a.a.  5.005 
notas do tesouro nacional
 série F – Prefixado  2.547  2.547 - - -  -  7,38% a.a.  2.547 
 série F – Prefixado Di  77.435 78.110 - - -  -  cDi 78.110 

 série B – Pós-fixado iPca  36.966 37.670 436.811  443.808  540.892 553.784  iPca + 6,02% 
a.a.  1.022.370 

 série c – Pós-fixado iGP-m 112.385  122.322 - -  743.092 918.916  iGP-m + 
8,46% a.a.  865.414 
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Consolidado
2011

Valor	Justo	por	Meio	
do	Resultado

Disponível	para	
Venda

Mantido	até	o	
Vencimento

 Valor 
mobiliário 

avaliado  
pela curva

 Valor 
contábil 

 Valor 
mobiliário 

avaliado  
pela  

curva

 Valor 
contábil 

 Valor 
contábil 

 Valor de 
mercado 

taxa  
média de 

Juros
total

Títulos de Renda Variável  226.280  220.568 398  260 -  - 220.828 
ações  225.621  219.904 278 646 -  -  220.550 
outros  659 664 120 - -  - 664 
impairment - - - (386) (386)

Quotas de Fundos de 
Investimentos 182.748  182.748 -  - -  -  182.748 

Quotas de Fundos de 
Investimentos Não Exclusivos 107.051 107.051 -  - -  - 107.051 

Quotas de Fundos de 
investimentos em ações  75.697 75.697 - - -  - 75.697 

Outras Aplicações 1.714 1.714 - - -  -  1.714 
TOTAL 3.525.635 3.536.579 2.855.563  2.874.323  1.285.791  1.474.507  7.696.693 
% 46% 37% 17% 100%
Circulante 3.526.822  2.873.477  239.518 6.639.817 
Não Circulante  9.757  846 1.046.273 1.056.876 

Companhia
2010

Valor	Justo	por		
Meio	do	Resultado

Disponível		
para	Venda

 Valor 
mobiliário 

avaliado  
pela curva

 Valor 
contábil

 Valor 
mobiliário 

avaliado  
pela curva

 Valor 
contábil

taxa média 
de Juros total

Títulos de Renda Fixa – Privados - -  17.391  17.414  17.414 
certificados de Depósito Bancário Prefixado  - -  17.391 17.414  12,68% a.a. 17.414 
Títulos de Renda Fixa – Públicos  -  -  69.833 69.834 69.834 
Letras Financeiras do tesouro  - -  69.833 69.834  selic 69.834 
Quotas de Fundos de Investimentos  54.906 56.248  -  - 56.248 
Quotas de Fundos de investimentos exclusivos  54.906 56.248  - - 56.248 

 senior notes 16.505  17.847  - - DÓLar + 
13,88% a.a.  17.847 

 Letras Financeiras do tesouro 6.282 6.282  - - selic 6.282 
Quotas de Fundos de investimentos em ações 32.122  32.122  - -  32.122 
 outros (3)  (3)  - -  (3)
Total  54.906 56.248  87.224 87.248 143.496 
% 39% 61% 100%
Circulante 56.248 87.248 143.496 
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Consolidado
2010

Valor	Justo	por		
Meio	do	Resultado

Disponível		
para	Venda

Mantido	até	o	
Vencimento

 Valor 
mobiliário 

avaliado pela 
curva 

 Valor 
contábil 

 Valor 
mobiliário 

avaliado 
pela curva 

 Valor 
contábil 

 Valor 
contábil 

 Valor de 
mercado 

taxa  
média de 

Juros
total

Títulos de Renda Fixa – Privados  488.726  489.884  822.241 826.506 - - 1.316.390 
swaps  (35)  (35) - - - -  (35)

certificados de Depósito 
Bancário

 Prefixado  - -  143.535 143.728 - -  12,67% a.a.  143.728 
 Pós-fixado cDi  186.022  185.774 301.241  300.895 - -  105,38% cDi 486.669 

 Pós-fixado iPca  - - 93.112  96.156 - -  iPca + 7,97% 
a.a.  96.156 

Depósito a Prazo com Garantia 
especial do FGc

 Prefixado  - - 47.604 47.329 -  -  12,54% a.a. 47.329 
 Pós-fixado cDi 206.408 206.274 59.363  59.371 -  -  111,87% cDi 265.645 

 Pós-fixado iPca  996 1.000  87.128 87.858 -  -  iPca + 7,73% 
a.a. 88.858 

Debêntures
 Prefixado 1.218 1.218 12,5% a.a. 1.218
 Pós-fixado cDi  76.130  76.323 89.485 90.396 -  -  109,79% cDi  166.719 

 Pós-fixado iPca 1.482 1.483 - - -  -  iPca + 6,61% 
a.a. 1.483 

senior notes 16.505  17.847 - - -  -  DÓLar + 
13,88% a.a.  17.847 

outros  - - 773 773 -  -  tr 773 

Títulos de Renda Fixa – 
Públicos  1.850.072  1.861.506 1.835.327 1.836.323 1.520.290  1.693.202  5.218.119 

Letras Financeiras do tesouro 1.422.358 1.422.315 825.786  825.792 2.883  2.883  selic 2.250.990 
Letras do tesouro nacional
 Prefixado  44.308 44.187 344.202  343.944 - -  12,23% a.a. 388.131 
 Prefixado Di  107.447  107.222 - - - -  cDi  107.222 
Bônus do tesouro nacional 6.316 8.127 - - - - 8.127 

títulos da Dívida agrária 7.018  7.458 - - - -  tr + 14,03% 
a.a.  7.458 

notas do tesouro nacional
 série F – Prefixado 36.147  36.062  497.410 498.108 -  -  12,23% a.a. 534.170 
 série F – Prefixado Di 67.928 67.817 - - -  -  cDi 67.817 

 série B – Pós-fixado iPca  49.295  50.631  167.929 168.479 810.523  816.955  iPca + 6,57% 
a.a.  1.029.633 

 série c – Pós-fixado iGP-m  109.255 117.687 - -  706.884 873.364  iGP-m + 
8,46% a.a.  824.571 
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Consolidado
2010

Valor	Justo	por		
Meio	do	Resultado

Disponível		
para	Venda

Mantido	até	o	
Vencimento

 Valor 
mobiliário 

avaliado pela 
curva 

 Valor 
contábil 

 Valor 
mobiliário 

avaliado 
pela curva 

 Valor 
contábil 

 Valor 
contábil 

 Valor de 
mercado 

taxa  
média de 

Juros
total

Títulos de Renda Variável  224.507  255.438 460  484 -  - 255.922 
ações 224.110  255.041 340 870 -  - 255.911 
outros  397 397 120 - -  - 397 
impairment  - - - (386) -  - (386) 

Quotas de Fundos de 
Investimentos 169.686 169.686 - - - - -  169.686 

Quotas de Fundos de 
investimentos não exclusivos 117.226 117.226 - - - - - 117.226

Quotas de Fundos de 
investimentos em ações  52.460 52.460 - - -  - 52.460 

outras aplicações 1.444  1.444 - - -  -  1.444 
TOTAL 2.734.435 2.777.958 2.658.028 2.663.313 1.520.290  1.693.202 6.961.561 
% 40% 38% 22% 100%
Circulante 2.766.849  2.662.540  306.518  5.735.907 
Não Circulante  11.109  773  1.213.772 1.225.654 

Uma parcela dos títulos e valores mobiliários no ativo não circulante da companhia e do consolidado, que está registrada no grupo 
de aplicações contempla, também, incentivos Fiscais, Depósitos e Fundos diversos vinculados ao irB-Brasil resseguros s.a. e suas 
respectivas provisões para desvalorização. o saldo em 2011 e em 2010 é de r$ 10 na companhia e de r$ 6.138 em 2011 (r$ 5.911 em 
2010) no consolidado.

(8.2)	MOVIMENTAÇÃO	DAS	APLICAÇÕES	FINANCEIRAS

Companhia

 Valor Justo 
por meio do 

resultado 

 Disponível 
para Venda  total

Saldo em 01.01.2010  284.309 21.703 306.012 
aplicações 68.095 157.252 225.347 
rendimento resgate (21.206)  (6.844) (28.050)
Principal resgate (280.101) (94.672) (374.773)
resultado Financeiro 4.689 9.800 14.489 

outros (Pagamentos)/
recebimentos 462 - 462

ajuste a Valor de 
mercado  - 9  9 

Saldo em 31.12.2010 56.248 87.248 143.496 

Companhia

 Valor Justo 
por meio do 

resultado 

 Disponível 
para Venda  total

Saldo em 31.12.2010 56.248 87.248 143.496 
aplicações 40.688 84.999  125.687 
rendimento resgate (1.907)  (8.344) (10.251)
Principal resgate  (33.582)  (134.196) (167.778)
resultado Financeiro (4.712) 9.424 4.712 

outros (Pagamentos)/
recebimentos  (474)  - (474)

ajuste a Valor de 
mercado  - 72 72 

Saldo em 31.12.2011  56.261 39.203 95.464 
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Consolidado

 Valor Justo 
por meio do 

resultado 

 Disponível 
para Venda 

 mantido 
até o 

Vencimento 
 total

Saldo em 01.01.2010 2.574.924 2.268.493 1.450.348 6.293.765 
Baixa do saldo da BrasilVeículos (67.376) (597.297) -  (664.673)
aplicações 6.990.337 3.712.674 - 10.703.011 
rendimento resgate  (266.329)  (189.168) (107.768)  (563.265)
Principal resgate (6.756.290) (2.739.951) (44.364)  (9.540.605)
resultado Financeiro  254.322 224.713 221.449 700.484 
outros (Pagamentos)/recebimentos 48.370 (20.985) 625 28.010 
ajuste a Valor de mercado  - 4.834 -  4.834 
Saldo em 31.12.2010 2.777.958  2.663.313 1.520.290  6.961.561 

Consolidado

 Valor Justo 
por meio do 

resultado 

 Disponível 
para Venda 

 mantido 
até o 

Vencimento 
 total

Saldo em 31.12.2010 2.777.958  2.663.313 1.520.290  6.961.561 
aquisição do saldo da DentalPlan 2.986  - -  2.986 
aplicações 7.865.124  4.074.828 - 11.939.952 
rendimento resgate (326.515) (284.005) (165.407) (775.927)
Principal resgate (7.094.241) (3.959.098) (246.088) (11.299.427)
resultado Financeiro  275.280 365.835  176.996 818.111 
outros (Pagamentos)/recebimentos  35.987 (18) - 35.969 
ajuste a Valor de mercado  -  13.468 - 13.468 
Saldo em 31.12.2011 3.536.579  2.874.323 1.285.791 7.696.693 

(8.3) ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 
DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
as análises de sensibilidade das aplicações financeiras foram 
elaboradas considerando:

(i)  a metodologia de Value at risk (Var) paramétrico que utiliza 
nível de confiança de 95% e ponderação maior para os re-
tornos mais recentes. o conceito de Var tem como objetivo, 
quantificar qual a perda esperada em um prazo específico 
dentro de um intervalo de confiança. É denominado Var pa-
ramétrico por utilizar dois parâmetros para ser quantificado: 
volatilidade e correlação. são avaliados também os prazos de 

maturidade e duration nos quais cada ativo pode estar alo-
cado. Diariamente, a carteira de investimentos é monitorada 
visando garantir que os limites e enquadramentos definidos 
sejam respeitados; 

(ii) DV01 (dollar value ou value for one basis-point), medida in-
ternacionalmente conhecida, que é uma forma conveniente 
e amplamente utilizada de se mensurar o risco de mercado 
dos ativos de renda fixa verificando o quanto seu valor de 
mercado se altera (ΔP) na oscilação de um basis-point (ou 
seja, 0,01%) na taxa de juros.
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nos quadros abaixo apresentamos o cálculo da perda esperada 
em um dia no resultado através da metodologia Var e a perda 
com a oscilação de um basis-point (ou seja, 0,01%) na taxa de 
juros pela metodologia DV01.

Companhia
2011

Fatores de risco Var 95% DV01=0,01%
Prefixado (130)  - 
renda Variável 561  - 
outros  56  - 
Total  487 - 

Companhia
2010

Fatores de risco Var 95% DV01=0,01%
Prefixado 5 2 
renda Variável 716  - 
Total  721  2 

Consolidado
2011

Fatores de risco Var 95% DV01=0,01%
Prefixado (23) 2
iGP–m 2.764 168
iPca  1.180 12 
taxa referencial 4 -
renda Variável 236 -
outros (2) -
Total 4.159 182 

Consolidado
2010

Fatores de risco Var 95% DV01=0,01%
Prefixado  1.700 191 
iGP–m 527 113 
iPca 432  77 
taxa referencial 6  1 
renda Variável  615 -
outros (41) -
Total 3.239 382 

(8.4)  CRITÉRIOS ADOTADOS NA DETERMINAÇÃO DOS VA-
LORES DE MERCADO

os ativos mantidos em carteira ou nos fundos de investimento 
exclusivos são avaliados a valor de mercado, utilizando-se pre-
ços negociados em mercados ativos e índices divulgados pela 
associação Brasileira das entidades dos mercados Financeiros 
e de capitais (anbima) e pela Bm&FBovespa, exceto para os tí-
tulos classificados como mantidos até o vencimento, que são 
atualizados pelos indexadores e taxas pactuadas por ocasião 
de suas aquisições. em 2011 e 2010 não ocorreram transferên-
cias de instrumentos financeiros entre níveis de hierarquia e 
esses instrumentos financeiros foram classificados por níveis 
de hierarquia de mensuração a valor de mercado, sendo:

(i)  nível 1: Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos 
para ativos e passivos idênticos;

(ii)  nível 2: informações, exceto os preços cotados (incluídos no 
nível 1), que são observáveis para o ativo ou passivo, direta-
mente (preços) ou indiretamente (derivado de preços);

(iii)  nível 3: Premissas que não são baseadas em dados observá-
veis de mercado (informações não observáveis. modelos ba-
seados em metodologias próprias), para o ativo ou passivo.

Nível 1
•  Títulos de Renda Variável e Ações de Companhias de Capital 

Aberto Cotadas em Bolsa de Valores ou Mercado de Balcão: 
calculados com base na cotação de fechamento do último dia 
útil em que foram negociados no mês.

Nível 2
•  Instrumentos Financeiros Derivativos – Contratos Futuros e 

Opções: calculados com base nas cotações e taxas divulgadas 
pela Bm&FBovespa;

•  Títulos de Renda Fixa – Públicos: calculados com base nas ta-
belas de preços unitários de mercado secundário da anbima;

•  Certificados de Depósito Bancário (CDB) e Letras Financeiras: 
calculados de acordo com suas características de resgate: (i) 
cDBs com cláusula de resgate antecipado a taxa determinada: 
calculados com base na taxa contratada na operação; (ii) cDBs 
sem cláusula de resgate antecipado e com cláusula de resgate 
antecipado a taxa de mercado: são calculados com base na 
curva proveniente dos futuros de Di da Bm&FBovespa, e para 
o spread de crédito, pelo conjunto formado pelas operações 
de cDBs das carteiras administradas/fundos no qual o banco 
custodiante presta serviço de precificação de ativos;
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•  Depósito a Prazo com Garantia Especial (DPGE): são títulos 
pré fixados e pós-fixados em cDi, selic ou índices de inflação, 
calculados considerando a taxa de mercado do indexador e 
o spread de crédito, formado pelo conjunto das operações de 
DPGes das carteiras/fundos administrados no qual o banco 
custodiante presta serviço de precificação de ativos;

•  Debêntures: calculados com base nas tabelas de preços unitá-
rios (para títulos públicos) de mercado secundário da anbima 
ou, no caso de sua inexistência, por critérios definidos pelo 
banco custodiante de acordo com os critérios de precificação 
definidos em seu manual de marcação a mercado;

•  Quotas de Fundos de Investimentos: calculados de acordo 
com os critérios de marcação a mercado, estabelecidos pelo 
administrador de cada fundo, sintetizados no valor da cota di-
vulgada, exceto para os títulos e valores mobiliários mantidos 
até o vencimento, que são calculados pelos indexadores pac-
tuados, acrescidos dos juros incorridos.

a estimativa utilizada pela sulamérica para apurar o valor de 
mercado dos demais saldos das contas a receber e a pagar con-
tabilizados no circulante aproximam-se dos seus correspon-
dentes valores de realização e exigibilidade, respectivamente, 
devido ao vencimento em curto prazo desses instrumentos.

Companhia
2011 2010

nível 2 nível 2
Ativos Financeiros
Valor Justo por meio do resultado 56.261 56.248 
Disponível para Venda  39.203 87.248 
Total  95.464  143.496 

Passivos Financeiros
Derivativos  40.888 46.562 
Total  40.888  46.562 

Consolidado
2011

nível 2 nível 2 total
Ativos Financeiros

Valor Justo por meio do 
resultado 220.568 3.316.011 3.536.579 

Disponível para Venda 260 2.874.063 2.874.323 
Total 220.828 6.190.074 6.410.902 

Passivos Financeiros
Derivativos - 40.888 40.888 
Total -  40.888 40.888 

Consolidado
2010

nível 2 nível 2 total
Ativos Financeiros

Valor Justo por meio do 
resultado 255.438  2.522.520 2.777.958 

Disponível para Venda 484 2.662.829 2.663.313 
Total 255.922 5.185.349  5.441.271 

Passivos Financeiros
Derivativos - 46.562 46.562 
Total -  46.562 46.562 
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(9) PRÊMIOS A RECEBER

(9.1) MOVIMENTAÇÃO DOS PRÊMIOS A RECEBER
os prêmios a receber estão mensurados ao custo amortizado e contemplam os prêmios de emissão direta e cosseguro aceito, bem como 
as operações de retrocessão. a sulamérica, através de suas controladas, basicamente fatura mensalmente os contratos de saúde e, no 
caso de danos, o parcelamento médio dos prêmios a receber é de quatro vezes. esses ramos de seguros juntos representam cerca de 82% 
dos prêmios a receber da sulamérica em 2011 (84% em 2010). a seguir, a movimentação dos prêmios a receber nas datas indicadas:

Descrição Prêmios redução ao Valor 
recuperável – impairment total

Saldo em 01.01.2010  735.766 (40.938)  694.828 
Prêmios emitidos, Líquidos de cancelamento/constituição  8.763.422 (65.765) 8.697.657
rVne  10.018 - 10.018 
recebimentos/reversão  (8.687.636) 42.789 (8.644.847)
Saldo em 31.12.2010 821.570  (63.914)  757.656 
Circulante  737.029 
Não Circulante  20.627 

Descrição Prêmios redução ao Valor 
recuperável – impairment total

Saldo em 31.12.2010 821.570  (63.914)  757.656 
Prêmios emitidos, Líquidos de cancelamento/constituição  9.986.697 (33.905) 9.952.792
rVne  4.977 -  4.977 
recebimentos/reversão  (9.958.359) 26.899 (9.931.460)
Saldo em 31.12.2011  854.885 (70.920)  783.965 
Circulante  773.556 
Não Circulante  10.409 

(9.2) PRÊMIOS A RECEBER POR VENCIMENTO
os prêmios a receber por vencimento, nas datas a seguir indicadas, estão distribuídos da seguinte forma:

2011 2010
Vencidos  215.114  303.326 
a Vencer entre 1 e 30 Dias 329.898  200.589 
a Vencer entre 31 e 60 Dias 114.500  123.518 
a Vencer entre 61 e 180 Dias 159.212 150.272 
a Vencer entre 181 e 365 Dias 25.752  23.238 
a Vencer acima de 365 Dias  10.409  20.627 
redução ao Valor recuperável – impairment (a) (70.920) (63.914)
Total  783.965  757.656 
(a)  a redução ao valor recuperável é analisada com base nos prêmios, vencidos e a vencer de riscos decorridos, líquidos de comissão, impostos sobre operações 

Financeiras (ioF) e depósitos judiciais e a análise do risco de crédito de pessoa jurídica é efetuada com base em tabela de pontuação (rating) de probabilidade de 
perda, e para pessoa física é efetuada com base no percentual histórico de recuperação de prêmios vencidos.
os prêmios a receber de riscos a decorrer são normalmente cancelados após 32, 60 e 90 dias de inadimplência, dependendo do ramo de seguro.
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(10) ATIVOS DE RESSEGUROS – PROVISÕES TÉCNICAS

(10.1) MOVIMENTAÇÃO DA PROVISÃO DE PRÊMIOS NÃO GANHOS – DANOS

 total 
Saldo em 01.01.2010 142.894 
emissões/rVne 161.892 
cancelamentos (45.570)
amortizações (178.773)
Saldo em 31.12.2010 80.443 
circulante 55.557 
não circulante 24.886 

 total 
Saldo em 31.12.2010 80.443 
emissões/rVne 218.996 
cancelamentos (79.345)
amortizações (130.577)
Saldo em 31.12.2011 89.517 
circulante  71.783 
não circulante  17.734 

(10.2) MOVIMENTAÇÃO DA PROVISÃO DE SINISTROS A LIQUIDAR/IBNR E OUTROS

 saúde  Danos  Pessoas  total 
Saldo em 01.01.2010  -  400.111  8.685  408.796 
adições/Baixa  -  (30.267)  (2.000)  (32.267)
Variação cambial  -  3.284  -  3.284 
Variação iBnr/iBnc  -  (7.400)  (144)  (7.544)
Saldo em 31.12.2010  -  365.728  6.541  372.269 
circulante  -  211.113  5.711  216.824 
não circulante  -  154.615  830  155.445 

Outros Ativos de Resseguros em 31.12.2010  -  -  1.383  1.383 
circulante  -  -  42  42 
não circulante  -  -  1.341  1.341 

 saúde  Danos  Pessoas  total 
Saldo em 31.12.2010 - 365.728 6.541 372.269 
adições/Baixa  4.846 60.847  1.440  67.133 
Variação cambial  - 16.019 - 16.019 
Variação iBnr/iBnc  230 (5.477) (2.029) (7.276)
Saldos em 31.12.2011 5.076  437.117 5.952 448.145 
circulante  5.076 269.291  3.812 278.179 
não circulante  - 167.826  2.140 169.966 

Outros Ativos de Resseguros em 31.12.2011 -  - 1.462 1.462 
circulante  - - 32 32 
não circulante  - -  1.430  1.430 
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(11.1.1)	Impostos	a	compensar/recuperar
o saldo é composto por imposto de renda da Pessoa Jurídica 
(irPJ) de r$ 30.245 (r$ 24.503 em 2010) e demais tributos a com-
pensar r$ 350 (r$ 303 em 2010) na companhia e, no consolidado, 
por irPJ de r$ 79.099 (r$ 68.963 em 2010), inss de r$ 2.762 (r$ 
2.370 em 2010), contribuição sobre o Lucro Líquido (csLL) de r$ 
16.785 (r$ 11.687 em 2010), contribuição para o Financiamento da 

seguridade social (cofins) de r$ 15.287 (r$ 8.007 em 2010) e de-
mais tributos a compensar de r$ 4.118 (r$ 2.775 em 2010). 

(11.1.2)	Demais	créditos	tributários
as bases do imposto de renda e da contribuição social diferidos 
são compostas da seguinte forma:

Companhia Consolidado
2011 2010 2011 2010

Prejuízos Fiscais a compensar  27.365  22.157  313.539  308.210 
alíquota 25% 25% 25% 25%
(1) Créditos Tributários de Imposto de Renda – Prejuízos Fiscais 6.841  5.539  78.385 77.053 
Provisões para contingências, para Perdas e obrigações Fiscais  67.953 40.422 1.271.800  1.143.245 
Ágio em investimentos  3.169 3.169 311.233 311.233 
outros 20  20 124.919 118.977 
Base de Cálculo  71.142 43.611 1.707.952 1.573.455 
alíquota 25% 25% 25% 25%
(2) Créditos Tributários Imposto de Renda – Diferenças Temporárias 17.786  10.903  426.988 393.364 
(3) = (1) + (2) Total dos Créditos Tributários – Imposto de Renda  24.627  16.442  505.373  470.417 
Base negativa de contribuição social 54.012 48.724  412.229 435.226 
alíquota 9% 9% 9% e 15% 9% e 15%
(4) Créditos Tributários de Contribuição Social – Bases Negativas 4.861  4.385  52.188  54.107 
Provisões para ações Judiciais, para Perdas e obrigações Fiscais  67.963 40.434 981.913 804.940 
Ágio em investimentos  - - 19.219  19.219 
outros 20  20  117.172 113.778 
Base de Cálculo  67.983  40.454 1.118.304 937.937 
alíquota 9% 9% 9% e 15% 9% e 15%
(5) Créditos Tributários de Contribuição Social – Diferenças Temporárias  6.118  3.641  159.320 135.192 
(6) = (4) + (5) Total dos Créditos Tributários – Contribuição Social 10.979  8.026 211.508  189.299 
(7) = (3) + (6) Total dos Créditos Tributários  35.606  24.468 716.881  659.716 
redução ao Valor recuperável de créditos tributários (nota 11.1.2)  (35.606) (24.468) (157.138)  (142.963)
(8) Subtotal  - -  559.743  516.753 
(9) Créditos Tributários – Pis/Cofins (a)  - -  78.802  71.286 
(8) +(9) + (10) Total dos Créditos Tributários – Líquidos  - -  638.545 588.039 
Não Circulante  - -  638.545 588.039 
(a)  refere-se a créditos tributários de Programa de integração social – Pis e cofins, calculados sobre o saldo das provisões de 

sinistros a liquidar e de sinistros ocorridos mas não avisados.

(11) CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PREVIDENCIÁRIOS E TRIBUTOS DIFERIDOS

(11.1) CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS
Companhia Consolidado

2011 2010 2011 2010
Circulante
 impostos a compensar/recuperar (nota 11.1.1)  30.595  24.806  112.932  88.759 
Créditos Tributários e Previdenciários 30.595 24.806  112.932 88.759 
Não Circulante
créditos tributários e Previdenciários – Prejuízo Fiscal e Base negativa 
(nota  11.1.2)  11.702 9.924 130.573 131.160 

créditos tributários – Diferenças temporárias (nota 11.1.2)  23.904 14.544  586.308  528.556 
créditos tributários – Pis/cofins (nota 11.1.2) -  -  78.802 71.286 
impostos a compensar/recuperar (nota 11.1.1) -  - 5.119 5.043 
Créditos Tributários e Previdenciários 35.606 24.468 800.802 736.045 
Redução ao Valor Recuperável de Creditos Tributários (35.606) (24.468) (157.138)  (142.963)
Total - - 643.664 593.082 
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em 2011, os saldos acumulados de prejuízos fiscais e de bases negativas de imposto de renda econtribuição social a compensar são 
formados como demonstrado a seguir:

Companhia Consolidado

Ano imposto de 
renda

contribuição 
social

imposto de 
renda

contribuição 
social

1994  - 4.618  - 4.618 
1999  - 852  - 852 
2000  - 1.599  - 1.599 
2001  - 11.305  -  18.583 
2002  - -  42.436 62.829 
2003  - 2.616  10  2.744 
2004  - - 84.917  123.948 
2005  - - 66.991 76.674 
2006  - - 52.561  53.314 
2007 22.156 26.767  25.468 27.702 
2008  - 965  525 1.492 
2009  - -  14 737 
2011 5.209  5.290 40.617  37.137 
Saldos a Compensar em 2011  27.365 54.012  313.539 412.229 

em 2011, a expectativa de realização, por ano, dos créditos tri-
butários de prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição 
social é apresentada conforme demonstrado a seguir:

Consolidado

Ano imposto de 
renda

contribuição 
social

2012 9% 15%
2013 11% 9%
2014 15% 12%
2015 16% 13%
2016 14% 14%
2017 a 2018 29% 27%
2019 a 2021 6% 10%

as realizações dos créditos tributários de diferenças temporá-
rias relacionados, principalmente, às provisões para ações ju-
diciais e obrigações fiscais não estão apresentadas no quadro 
acima pois dependem de decisão definitiva e da data de encer-
ramento desses litígios. De qualquer forma, os orçamentos de 
resultados futuros aprovados pela administração das controla-
das, comportam integralmente a realização dos créditos tribu-
tários constituídos sobre as diferenças temporárias.
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(11.2) TRIBUTOS DIFERIDOS

Companhia Consolidado
2011 2010 2011 2010

atualização monetária de Depósitos Judiciais (a)  - - 364.270 264.562
ajuste a Valor de mercado 1.227  3.502 11.733  14.330 
outros  - 24.638 36.333 
Base de Cálculo 1.227  3.502  400.641 315.225 
alíquota 25% 25% 25% 25%
(1) Tributos Diferidos – Imposto de Renda 307 876 100.160  78.806 
atualização monetária de Depósitos Judiciais (a)  - -  364.270 264.562 
ajuste a Valor de mercado 1.227  3.502 11.733  14.330 
outros  - 24.638  25.271 
Base de Cálculo 1.227  3.502  400.641 304.163 
alíquota 9% 9% 9% e 15% 9% e 15%
(2) Tributos Diferidos – Contribuição Social  110  315 59.905  45.379 
(3) = (1) + (2) Total dos Tributos Diferidos  417  1.191  160.065  124.185 
Não Circulante  417  1.191  160.065  124.185 

(a)  corresponde ao provisionamento dos tributos (irPJ e csLL) que incidirão sobre a atualização monetária dos depósitos judiciais os quais somente serão devidos caso 
seja obtido êxito no desfecho final dos processos judiciais em curso.

(12) OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS
o montante principal que compõe a conta refere-se a valores 
a receber da caixa econômica Federal, oriundos de operações 
de seguros habitacionais (sistema Financeiro de Habitação 
(sFH)), mensurados pelo custo amortizado e que em 2011 era de  
r$ 192.020 (r$ 34.741 em 2010). 

(13) OUTROS VALORES E BENS

Consolidado
Descrição 2011 2010
salvados e ressarcimentos (a) 43.003 40.361 
imóveis mantidos para Venda  1.151 1.092 
ressarcimentos recebidos  5.820 1.647 
Demais  4.738 3.429 
Total 54.712  46.529 
Circulante 53.617  45.437 
Não Circulante 1.095  1.092 
(a) salvados e ressarcimentos

2011
Descrição Quantidade saldo
De 1 a 30 Dias em estoque  980  12.328 
De 31 a 60 Dias em estoque  440 5.100 
De 61 a 120 Dias em estoque  439 5.218 
De 121 a 180 Dias em estoque 316  3.559 
De 181 a 365 Dias em estoque 615  7.085 
mais de 365 Dias em estoque  1.516 9.713 
Total 4.306 43.003 

2010
Descrição Quantidade saldo
De 1 a 30 Dias em estoque 1.284  18.486 
De 31 a 60 Dias em estoque 515  5.760 
De 61 a 120 Dias em estoque  434  4.723 
De 121 a 180 Dias em estoque 241  2.508 
De 181 a 365 Dias em estoque  363 3.518 
mais de 365 Dias em estoque  650  5.366 
Total 3.487  40.361 
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(14) MOVIMENTAÇÃO DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DIFERIDOS – SEGUROS E PREVIDÊNCIA

	Consolidado

seguro Direto 
e cosseguro 

cedido

cosseguro 
aceito Previdência total

Saldo em 01.01.2010  514.213 1.079  5.237 520.529 
Baixa da BrasilVeículos  (85.349)  -  -  (85.349)
Saldo em 01.01.2010 428.864 1.079  5.237  435.180 
custo de aquisição Gerado 809.859 2.315 5.361  817.535 
amortização (667.723)  (1.991)  (3.037)  (672.751)
cancelamento (85.135)  (748)  (85.883)
rVne 3.165  -  3.165 
Saldo em 31.12.2010 489.030  655 7.561 497.246 
Circulante 345.181 
Não Circulante  152.065 

	Consolidado

seguro Direto 
e cosseguro 

cedido

cosseguro 
aceito Previdência total

Saldo em 31.12.2010 489.030  655 7.561 497.246 
custo de aquisição Gerado 934.750  29.978  5.745 970.473 
Amortização (837.699) (8.516)  (4.245)  (850.460)
cancelamento (92.891)  (4.673)  -  (97.564)
rVne  (540)  -  - (540)
Saldo em 31.12.2011 492.650 17.444 9.061 519.155 
Circulante 358.360 
Não Circulante  160.795 
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Companhia
sul américa 
companhia 
nacional de 

seguros

saepar serviços 
e Participações 

s.a.

sul américa 
companhia de 
seguro-saúde

Percentual de Participação no capital social  24,45% 100,00%  34,94% 
Quantidade de ações ordinárias Possuídas  100 3.540  20.417.758
Quantidade de ações Preferenciais Possuídas   5.090.210
ativo 5.726.389 2.089.259 3.026.635 
Passivo circulante e não circulante 3.455.208 144.736 885.852 
capital social  1.250.000  1.000.000 1.100.000 
Patrimônio Líquido  2.271.181  1.944.523  2.140.783 
Lucro Líquido do Período 334.846  315.147 311.011 
equivalência Patrimonial (b)  81.870  315.147  108.670  505.687 
Valor contábil do investimento  555.301  1.944.523 748.011 3.247.835 
Saldos em 31.12.2011 (a) 555.301  1.944.523 748.011 3.247.835 
Saldos em 31.12.2010 (a) 515.829  1.860.113  661.952 3.037.894 
(a) na companhia, o saldo de “Participações em controladas e coligadas” é composto pela parte dos investimentos mais r$ 1.969 referente a ágio. no consolidado há 
um valor de r$ 3.249 (r$ 4.666 em 31.12.2010) de imóveis para renda e r$ 326 (r$ 159 em 31.12.2010) de outros investimentos.
(b)  a equivalência patrimonial refletida no resultado da companhia contempla os ajustes no patrimônio líquido de suas investidas provenientes da harmonização com 

as práticas contábeis internacionais.

(15) PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

(16) CONTAS A PAGAR
além dos empréstimos e Financiamentos (vide nota 16.4) e tributos Diferidos (vide nota 11.2), destacam-se as seguintes obrigações:

(16.1) OBRIGAÇÕES A PAGAR
as obrigações a pagar, mensuradas pelo custo amortizado, são as seguintes:

Companhia Consolidado
Descrição 2011 2010 2011 2010
obrigações Fiscais – Nota (22)  1.030 940 832.304 735.770 
Parcelamento – refis (a)  545 619 35.746 72.642 
Dividendos e Juros sobre capital Próprio a Pagar 69.473 149.853 69.916 150.308 
Participações no Lucro -  - 45.230 43.436 
Demais  147 1.327 63.005 75.922 
Total  71.195 152.739  1.046.201  1.078.078 
Circulante  69.620 151.181  178.151  269.665 
Não Circulante 1.575  1.558  868.050  808.413 
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Companhia Consolidado
Descrição 2011 2010 2011 2010
imposto de renda  - 1.544  32.239 27.546 
contribuição social  -  602  15.802 11.078 
contribuições Pis e cofins 8.973 2.575  29.169 12.682 
Parcelamento – refis (a)  98  94  39.645 38.164 
outros  -  -  9 34 
Total  9.071  4.815  116.864  89.504 
Circulante  9.071  4.815  116.864  89.504 

Companhia Consolidado
Descrição 2011 2010 2011 2010
Honorários advocatícios  -  -  68.000 58.990 
contas a Pagar – Fornecedores  196  228  25.882 35.464 
Depósitos de terceiros – Plano de saúde administrado  -  -  10.058  9.188 
compromissos mobiliários a Pagar 12 20  11.743 18.286 
contas a Pagar Diversas  604  162  27.017 30.859 
Total 812 410  142.700 152.787 
Circulante 798 404  80.078 93.650 
Não Circulante 14 6  62.622 59.137 

(16.2) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

(a) Refinanciamento Fiscal (Refis)
a controladora e suas controladas saÚDe (antiga sul améri-
ca serviços médicos s.a. (sULameD)), cia. saÚDe, santa crUZ 
(incorporadora da eXecUtiVos e sul américa investimentos e 
Participações s.a. – saiPa) e sasG, aderiram ao refinanciamen-
to Fiscal (refis), e parcelaram valores devidos relativos à cofins, 
irrF, irPJ, csLL, Finsocial, cPmF e inss, os quais encontravam-se 
em discussão nas esferas administrativa ou judicial.

o montante das obrigações incluídas no refis foi de  
r$ 253.353 (líquido da redução de multa de 50%). o parcela-
mento prevê o pagamento dos mencionados tributos e con-

tribuições em até 180 parcelas iguais e mensais, conforme 
montante e prazos previstos na legislação vigente, com ven-
cimento final até 30.06.2018, conforme o número de meses 
da opção, atualizadas com base na variação da taxa de Juros 
de Longo Prazo (tJLP). em 2011, as obrigações estão contabi-
lizadas na rubrica “impostos e contribuições”, no passivo 
circulante, no montante de r$ 98 (r$ 94 em 2010) na com-
panhia e r$ 39.645 (r$ 38.164 em 2010) no consolidado e sob 
a rubrica “obrigações a Pagar”, no passivo não circulante, 
no montante de r$ 545 (r$ 619 em 2010) na companhia e  
r$ 35.746 (r$ 72.642 em 2010) no consolidado. 

(16.3) OUTRAS CONTAS A PAGAR
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(16.4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

(16.4.1)	Senior	Notes

Companhia	e	Consolidado
2011 2010

Valor ajuste a 
Valor Justo Valor Justo Valor ajuste a 

Valor Justo Valor Justo

Senior Notes

senior notes –  
Vencimento em 15.02.2012 251.668 251.668  223.755  -  223.755 

swap a Pagar –  
Vencimento em 14.02.2012  100.517 (1.130)  99.387 102.440 (3.477)  98.963 

Saldo a Pagar  352.185  (1.130)  351.055  326.195 (3.477)  322.718 
custos de transação (188)  - (188)  (1.746)  -  (1.746)
Total  351.997  (1.130) 350.867 324.449 (3.477) 320.972 
Circulante 350.867  5.591 
Não Circulante -  315.381 

em fevereiro de 2007, a companhia emitiu senior notes com 
o aval da sua controlada saePar, no montante equivalente a 
Us$ 200,000 mil sujeito a juros de 8,625% a.a. e vencimento em 
15.02.2012. o saldo a pagar, na data das demonstrações finan-
ceiras e mensurado ao custo amortizado, de Us$ 130,000 mil, 
equivale a r$ 243.854 em 2011 (r$ 216.606 em 2010), acrescido 
de juros no ano de 2011 de r$ 7.814 (r$ 7.149 em 2010).

Para proteção contra oscilações cambiais, a administração con-
tratou uma operação de swap de igual montante (vide nota 
6.2), mensurada ao valor justo e repactuada em 02.04.2008 
com ponta ativa em Us$  e ponta passiva indexada ao cDi, 
deduzida de 3,967% a.a., equivalente em 2011 a 63,6% do cDi 
(62,8% em 2010), que vigorará até um dia antes do vencimen-
to das senior notes. o saldo a pagar do swap em 2011 é de  
r$ 40.888 (r$ 46.562 em 2010), conforme demonstrado na nota 
6.3 e a repactuação indexada a 100% do cDi em 2011 é de r$ 58.499  
(r$ 52.401 em 2010), totalizando r$ 99.387 (r$ 98.963 em 2010).

(16.4.2)	Leasing
em 31.12.2011, o montante de r$ 363, incluído no circulante do 
consolidado, refere-se ao contrato de leasing operacional da 
saÚDe para aquisição de equipamentos. o contrato foi de r$ 
435, sendo pago o valor de r$ 72 no ano de 2011.

(17)  DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM SEGUROS E RES-
SEGUROS

(17.1) OPERAÇÕES COM RESSEGURADORAS

Consolidado
2011 2010

Prêmios (a) 109.181  35.002 
contas a Pagar (b)  31.313  28.363 
irB – contas a Pagar (c) 45.111  67.096 
Juros sobre Prêmios 3.963 3.840 
Total  189.568  134.301 
Circulante  185.543  134.301 
Não Circulante 4.025 -
(a)  inclui em 2011, um montante de r$ 99.643 referente a um contrato de 

resseguro do ramo saúde, com vigência desde março de 2011.
(b)  contempla valores de prêmios de contrato de resseguro para cobertura de 

carteira e valores de reintegração de prêmios das operações de resseguro, 
ambos referentes a modalidade não proporcional.

(c)  contempla operações com o irB relativas a prêmios, sinistros, adiantamentos 
de sinistros, salvados e ressarcimentos.

(17.2) CORRETORES DE SEGUROS E RESSEGUROS

Consolidado
2011 2010

seguro Direto e cosseguro cedido  88.669 101.675 
cosseguro aceito  1.951 334 
outros  2.370  3.117 
Total 92.990 105.126 
Circulante 92.975 105.120 
Não Circulante  15 6
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Consolidado
2011 2010

Prêmio Direto cosseguro total Prêmio 
Direto cosseguro total

1 a 30 Dias  17.286  49 17.335 19.233 577 19.810 
31 a 60 Dias 2.696 1.223 3.919  5.016 609  5.625 
61 a 120 Dias 7.293 2.618  9.911 9.427  1.445  10.872 
121 a 180 Dias 5.547 520  6.067 5.066  1.267  6.333 
181 a 365 Dias 1.189  3.222  4.411  2.120 767  2.887 
acima de 365 Dias 2.952 1.836  4.788 2.500 497  2.997 
Subtotal  36.963  9.468  46.431  43.362 5.162  48.524 
Recebimento Antecipado 7.324  5.794
Total 53.755  54.318 

(18) DEPÓSITOS DE TERCEIROS

(19) PROVISÕES TÉCNICAS DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA

(19.1) PROVISÕES TÉCNICAS DE SEGUROS

Consolidado
Descrição 2011 2010
Saúde
Provisão de Prêmios não Ganhos 121.996  100.510 
sinistros a Liquidar e Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados – iBnr  1.009.480 820.915
Provisão matemática de Benefícios concedidos  18.432 14.073 
Total de Provisões para Saúde 1.149.908 935.498 
Circulante 1.119.309 905.829 
Não Circulante  30.599 29.669 

Danos
Provisão de Prêmios não Ganhos  1.320.292 1.275.929 
sinistros a Liquidar e Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados – iBnr 1.106.229 1.038.607
outras 1.357 2.798 
Total de Provisões para Danos 2.427.878 2.317.334 
Circulante 2.072.892 1.950.843 
Não Circulante  354.986  366.491 

Pessoas
Provisão de Prêmios não Ganhos  69.681 53.146 
sinistros a Liquidar e Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados – iBnr 223.533  256.782
outras (a) 133.817  33.277 
Total de Provisões para Pessoas 427.031 343.205 
Circulante  185.185  174.156 
Não Circulante 241.846  169.049 
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Consolidado
Descrição 2011 2010
Vida com Cobertura de Sobrevivência
sinistros a Liquidar e Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados – iBnr  6.786 6.359
Provisão matemática de Benefícios a conceder 741.195  590.555 
Provisão matemática de Benefícios concedidos 363  392 
outras  34.217 31.620 
 Total de Provisões para Vida com Cobertura de Sobrevivência 782.561 628.926 
Circulante 188.300  155.355 
Não Circulante 594.261  473.571 

Total 4.787.378  4.224.963 
Circulante 3.565.686 3.186.183 
Não Circulante 1.221.692 1.038.780 

(a)  em função de recentes decisões judiciais, a sULaseG realizou incrementos na Provisão de insuficiência de Prêmios (PiP) na ordem de r$ 99.414 em 2011. no resultado 
do exercício de 2011, esse efeito líquido de imposto e contribuições é de r$ 56.020.

estas decisões conferem direito à seguradora de ofertar nova proposta de readequação para que se restabeleça o devido equilíbrio 
econômico-financeiro da apólice, desde que seja feita de modo suave, gradual e com o devido aceite do segurado. Por outro lado, as 
decisões determinam que os segurados sejam mantidos nas apólices originais.

Devido a complexidade do cumprimento destas decisões judiciais, dado que sugerem negociações individuais, a sULaseG decidiu 
provisionar possíveis efeitos econômicos e financeiros futuros, em virtude destas negociações.

(19.2) MOVIMENTAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE SEGUROS

Consolidado

Provisão de 
Prêmios não 

Ganhos

sinistros a Liquidar e 
Provisão de sinistros 

ocorridos mas não 
avisados – iBnr

Provisão 
matemática 

de Benefícios a 
conceder

Provisão 
matemática 

de Benefícios 
concedidos

Saldo em 01.01.2010  1.972.025 2.191.094  399.156 13.871 
Baixa da BrasilVeículos (710.129)  (246.199)   
Saldo em 01.01.2010 Ajustado  1.261.896  1.944.895  399.156 13.871 
adições  -  -  219.768 - 
emissões  9.125.601  - - - 
Baixas/cancelamentos (946.904)  - - - 
Prêmios não Ganhos  (8.011.008)  - - - 
avisados/alterações  - 5.667.251 693 220 
Pagamentos  - (5.741.372) (58.826) - 
transferências  -  - (354) 354 
correção monetária/Juros  -  165.383 30.118 20 
Variação do iBnr/iBnc  -  86.506 - -  
Saldo em 31.12.2010  1.429.585  2.122.663 590.555  14.465  4.157.268 
Outras Provisões 67.695
Total  4.224.963 
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Consolidado

Provisão de 
Prêmios não 

Ganhos

sinistros a Liquidar e 
Provisão de sinistros 

ocorridos mas não 
avisados – iBnr

Provisão 
matemática 

de Benefícios a 
conceder

Provisão 
matemática 

de Benefícios 
concedidos

Saldo em 31.12.2010  1.429.585  2.122.663 590.555  14.465 
adições  -  - 256.447 - 
emissões  9.980.884  - - - 
Baixas/cancelamentos (888.728)  - - - 
Prêmios não Ganhos  (9.009.772)  - - - 
avisados/alterações  -  7.250.463  (150)  4.361 
Pagamentos  -  (6.880.757)  (144.568)  (142)
transferências  -  -  (85) 85 
correção monetária/Juros  -  16.103 38.996 26 
Variação do iBnr/iBnc  -  (162.444) - - 
Saldo em 31.12.2011 1.511.969  2.346.028  741.195  18.795  4.617.987 
Outras Provisões  169.391 
Total  4.787.378 

em 31.12.2011 e 2010, a provisão de sinistros a liquidar contempla sinistros em disputa judicial relacionados, principalmente, à nega-
tiva de coberturas fundamentada na ausência de enquadramento nas condições contratuais, relativas, principalmente, aos ramos 
de automóveis e vida. em 31.12.2011 e 2010, a posição de sinistros em disputa judicial era a seguinte:

2011
Consolidado

PSL Bruta de Resseguro Quantidade Valor de 
abertura

Valor 
Provisionado

PROVÁVEL
até 1 ano 3.123 25.013  14.744 
1 a 3 anos 4.652  75.550 44.228 
mais de 3 anos 2.274 316.413 263.800 
Total de Provável 10.049  416.976  322.772 
POSSÍVEL
até 1 ano 2.454  55.807  36.815 
1 a 3 anos 1.601 77.145 36.511 
mais de 3 anos 1.560 257.679  116.138 
Total de Possível 5.615  390.631 189.464 
REMOTA
até 1 ano 135  5.753  891 
1 a 3 anos 269  74.052  4.409 
mais de 3 anos 703  188.745 27.843 
Total de Remota 1.107 268.550 33.143 
TOTAL 16.771 1.076.157 545.379
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2010
Consolidado

PSL Bruta de Resseguro Quantidade Valor de 
abertura

Valor 
Provisionado

PROVÁVEL
até 1 ano 2.248  26.905 20.000 
1 a 3 anos 4.654 81.240  54.416 
mais de 3 anos 2.534 305.265 253.879 
Total de Provável 9.436 413.410  328.295 
POSSÍVEL
até 1 ano 2.274  43.972  30.313 
1 a 3 anos 1.809 133.721 69.225 
mais de 3 anos 2.020 292.379  134.565 
Total de Possível 6.103 470.072 234.103 
REMOTA
até 1 ano 207  6.735  1.541 
1 a 3 anos 315 18.483  3.846 
mais de 3 anos 736 161.047 25.858 
Total de Remota 1.258  186.265 31.245 
TOTAL 16.797 1.069.747 593.643

(19.3) MOVIMENTAÇÕES DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE PREVIDÊNCIA

Consolidado

Provisão 
matemática 

de Benefícios a 
conceder

Provisão 
matemática 

de Benefícios 
concedidos

Provisão de 
insuficiência de 

contribuição

Saldos em 01.01.2010  1.534.613  293.691 65.715 
constituições/(reversões)  192.572 5.541  24.384 
Portabilidade de entrada  88.622 -  - 
Portabilidade de saída (64.315) -  - 
resgates  (75.480) -  - 
Benefícios  - (35.303)  - 
atualizações monetárias 161.062 46.978  11.055 
Saldos em 31.12.2010  1.837.074  310.907  101.154 2.249.135 
Outras  10.368 
Total  2.259.503 
Circulante  501.247 
Não Circulante 1.758.256 



demonstrações financeiras 2011 	 |	 65

Consolidado

Provisão 
matemática 

de Benefícios a 
conceder

Provisão 
matemática 

de Benefícios 
concedidos

Provisão de 
insuficiência de 

contribuição

Saldos em 31.12.2010  1.837.074  310.907  101.154 
constituições/(reversões)  196.207 24.854  (4.307)
Portabilidade de entrada  98.703 -  - 
Portabilidade de saída (84.149) -  - 
resgates  (85.826) -  - 
Benefícios  - (45.985)  - 
atualizações monetárias 150.319 36.387 9.513 
Saldos em 31.12.2011  2.112.328  326.163 106.360 2.544.851 
Outras 9.763 
Total 2.554.614 
Circulante 553.995 
Não Circulante 2.000.619 

(19.4) GARANTIA DAS PROVISÕES TÉCNICAS
as provisões técnicas possuem as seguintes coberturas:

Consolidado
2011 2010

Provisões técnicas de seguros 4.787.378 4.224.963 
Provisões técnicas de Previdência complementar  2.554.614 2.259.503 
(-) ativos de resseguro – Provisões técnicas  539.124 454.095 
Montante a Ser Garantido  6.802.868 6.030.371 

Ativos Dados em Garantia:
Quotas de Fundos de investimentos não exclusivos 34.496 30.632 
Quotas de Fundos de investimentos exclusivos (a) 837.536 813.918 
Quotas de Fundos especialmente constituídos (a) 2.334.502 1.955.941 
títulos de renda Fixa – Públicos  2.396.134 2.327.290 
títulos de renda Fixa – Privados  984.941 773.009 
Depósitos Judiciais 20.245  27.198 
Depósitos especiais no irB  6.228  5.911 
Direitos creditórios  444.162 425.507 
Total de Ativos  7.058.244  6.359.406 
(a)  em 2011, as linhas de “Quotas de Fundos de investimentos exclusivos” e “Quotas de Fundos especialmente constituídos” contemplam o montante de r$ 391.383 (r$ 

571.774 em 2010) no consolidado relativo aos equivalentes de caixa, que para fins de divulgação das demonstrações financeiras estão apresentadas na rubrica “caixa 
e equivalentes de caixa”, conforme a nota 7.
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(20) PARTES RELACIONADAS 

(20.1) TRANSAÇÕES
os principais saldos de ativos e passivos referentes as operações com partes relacionadas, bem como as transações que influen-
ciaram o resultado do exercício, são relativos a operações de transações da companhia com suas controladas diretas e indiretas, 
empresas ligadas e profissionais-chaves da administração. as principais transações são:

Companhia
Ativo Passivo Receita Despesa

Descrição Controladora 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

sulasapar Participações s.a. (a) (b) sulasa 
Participações s.a. - - 20.995 48.474 - - - -

inG insurance international BV (a) inG Verzekeringen 
n.V. - - 13.524 31.272 - -  - -

saePar serviços e Participações s.a. (a) (c) sul américa s.a. 74.014 100.291 - -  - -  - -

sul américa companhia de 
seguro-saúde (c) (e) sul américa s.a. 25.880 35.054 - - - -  - -

sul américa investimento 
Distribuidora de títulos e Valores (d) (e) sul américa s.a.  703 -  12 20 - - (206) (212) 

sul américa seguro-saúde s.a. (e) sul américa s.a.  5.648 - - - - -  - -

sul américa seguros de Pessoas e 
Previdência s.a. (c) (e) (g) sul américa s.a.  737 - - - - - (1)  (6) 

sul américa companhia nacional de 
seguros (a) (c) (e) (f) sul américa s.a. 21.047 49.126 125 123  - - (181) (159) 

Demais empresas associadas e 
acionistas Pessoas Físicas outros 2 - 34.954 70.107 - -  - -

total 128.031 184.471 69.610 149.996  - - (388) (377) 

Consolidado
Ativo Passivo Receita Despesa

Descrição Controladora 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

sul américa capitalização s.a. – 
sULacaP (c) (g) (i) outros  264 395 -  21 4.005  4.282 (60) -

sulasapar Participações s.a. (a) (f) sulasa 
Participações s.a.  63  62 20.995 48.474  91  80 - -

inG insurance international BV (a) outros - - 13.524 31.272 - -  - -

nova ação Participações s.a. (f) sulasapar 
Participações s.a.  63 - - -  91 -  - -

inG securities investment & trust co., 
LtD. (j) inG Groep n.V. - - - - 271 - - -

J.H. Gouvea Vieira escritório de 
advocacia (h) outros - - - - - - (10.131) (7.727) 

Gouvea Vieira advocacia (h) outros - - - - - - (300) (182) 
Gouvea Vieira advogados associados (h) outros - - - - - - (3.745) (3.608) 

Demais empresas associadas e 
acionistas Pessoas Físicas outros - - 35.397 70.562 - -  - (2.712) 

Total 390  457 69.916 150.329 4.458 4.362 (14.236) (14.229) 
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(a)  Valor referente a Juros sobre capital Próprio distribuído aos 
acionistas;

(b) Valor referente a Dividendos distribuído aos acionistas;
(c)  transações em conta-corrente entre empresas do grupo, re-

ferente basicamente às operações com seguro e reembolso 
de despesas administrativas;

(d)  Pagamentos à controlada sami por serviços de gestão de 
ativos financeiros, correspondentes à taxa de administração 
sobre o total da carteira administrada;

(e)  opções de ações à executivos (stock options), de emissão da 
companhia;

(f)  rateio de custo referente ao aluguel do prédio da matriz pela 
controlada saLic;

(g)  recuperação de despesas decorrentes da utilização compar-
tilhada dos sistemas operacionais e de estrutura adminis-
trativa, liquidado mensalmente;

(h)  serviços prestados de consultoria e acompanhamento dos 
processos judiciais de natureza cível, trabalhista e tributá-
ria. estes contratos são renovados anualmente e liquidados 
mensalmente ou quando do encerramento do processo;

(i)  Valor referente ao aluguel pela utilização do espaço físico 
fornecido pela saLic, em imóvel localizado em Goias(Go);

(j)  assessoria financeira para identificação de potenciais inves-
timentos no Brasil.

adicionalmente, em 31.12.2011 a companhia liquidou dividendos no 
montante de r$ 319.116 (r$ 195.059 em 2010), sendo r$ 107.122 (r$ 
65.945 em 2010) para a sULasaPar, r$ 69.108 (r$ 42.347 em 2010) 
para a inG insurance international BV e r$ 142.886 (r$ 86.767 em 
2010) para demais empresas associadas e acionistas pessoas físi-
cas, e recebeu dividendos no montante de r$ 306.125 (r$ 85.474 em 
2010), sendo r$ 250.000 (r$ 54.356 em 2010) da saePar, r$ 48.911 (r$ 
12.859 em 2010) da saLic e r$ 7.214 (r$ 18.259 em 2010) da cia. saÚDe.

(20.2) REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
a administração inclui os membros do conselho de administração, presidente, vice-presidentes e diretores estatutários. a remune-
ração paga ou a pagar está demonstrada a seguir:

Companhia Consolidado
contas a 

Pagar Despesas contas a 
Pagar Despesas

Benefícios de curto Prazo a empregados e administradores 35 (2.873) 17.342 (40.854)
Benefícios Pós-emprego - - 6.814 (2.851)
remuneração Baseada em ações (a) - (67)  - (10.492)
Saldos em 31.12.2011 35  (2.940)  24.156 (54.197)
Saldos em 31.12.2010  1.740  (7.401)  52.475 (77.501)

(a)  Plano geral de opção de compra de ações de emissão da 
Companhia

em 31.03.2008, a assembleia Geral da sul américa s.a. apro-
vou o Plano Geral de opção de compra de ações de emissão 
da companhia “Plano Geral”, cuja alteração foi aprovada na 
assembleia Geral em 31.03.2011.

conforme a revisão do Plano Geral aprovada na assembleia 
Geral de 31.03.2011, poderão ser outorgadas, no âmbito dos 
Programas, adicionalmente às opções simples de aquisição 
de ações “opções simples” já permitidas pelo Plano Geral 
aprovado em 2008 e opções bonificadas de aquisição de 
ações “opções Bonificadas” que poderão ser outorgadas a 

determinados beneficiários, em contrapartida à aquisição 
de units da companhia mediante uso de parcela de sua re-
muneração variável de curto prazo “Units Vinculadas”, nos 
percentuais, termos e condições previstos em cada Programa.

o conselho de administração ou o comitê de remuneração, 
conforme o caso, poderá determinar, quando do lançamen-
to de cada Programa, que seja concedido aos beneficiários 
um desconto de até 20% na fixação do preço de aquisição 
das Units Vinculadas, no caso de serem alienadas units re-
presentativas de ações mantidas em tesouraria pela com-
panhia. o preço de exercício das opções Bonificadas se 
consubstanciará na manutenção das Units Vinculadas por 
prazo predeterminado no respectivo contrato.
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no âmbito dos programas de 2008, 2009 e 2010 foram con-
cedidas somente opções simples, enquanto no programa  
de 2011 foram concedidas tanto opções simples como bonifi-
cadas, tendo o comitê de remuneração, conforme delegado 
pelo conselho de administração, definido os beneficiários 
dos programas entre os membros da Diretoria da sulaméri-
ca, assim como as quantidades de units a que fariam jus.

em 01.04.2011, nos termos do Plano Geral, o conselho de 
administração aprovou o Programa de opção de aquisição 
de Units para o ano de 2011 “Programa 2011”, outorgando ao 
comitê de remuneração da companhia poderes para sua 
administração.

o comitê de remuneração determinou, no âmbito do Pro-
grama de 2011, a outorga inicial de 1.907.478 opções simples 
ao preço de exercício de r$ 19,21, assim como a outorga de 
236.661 opções Bonificadas, em contrapartida à aquisição 
de 262.900 Units Vinculadas com o desconto de 20% sobre 
o preço de mercado na data de aquisição.

além da outorga inicial, foram realizadas 426.701 novas 
outorgas de opções simples ao preço médio ponderado de 
exercício de r$ 18,42 durante o ano de 2011, totalizando a ou-

torga de 2.334.229 opções simples ao preço médio pondera-
do de exercício de r$ 19,07.

os beneficiários das opções simples outorgadas nos Pro-
gramas de 2008, 2009 2010 e 2011 adquirem, a partir do tér-
mino do primeiro, segundo e terceiro ano, contados da data 
de assinatura de cada contrato de opção simples de aquisi-
ção de units (contrato de opção simples), direito ao exercí-
cio das opções à razão de 1/3 ao ano, do total outorgado em 
cada contrato de opção simples, observado o prazo máximo 
de cinco anos da data de assinatura destes contratos.

Já os beneficiários das opções Bonificadas outorgadas no 
âmbito do Programa de 2011 adquirem o direito ao exercício 
de tais opções, à razão de 25%, 25% e 50% do total outorgado, 
ao ano, a partir do término do terceiro, quarto e quinto anos 
subsequentes, contados da data de assinatura do contrato 
de opção Bonificada de aquisição de units celebrado com 
cada beneficiário (“contrato de opção Bonificada”), observa-
do prazo máximo de exercício de seis anos a contar da data 
de assinatura do respectivo contrato de opção Bonificada.

as movimentações ocorridas no saldo de opções estão resu-
midas a seguir:

opções de Units 
(Quantidade)

Preço médio 
Ponderado do  

Período (*) 
(em reais)

Saldo de Opções Simples em Aberto em 01.01.2010 1.668.014 21,72
opções simples outorgadas de 01.01.2010 até 28.07.2010 647.323 47,69 
opções simples exercidas de 01.01.2010 até 28.07.2010 (469.909)  22,14 
opções simples canceladas de 01.01.2010 até 28.07.2010 (174.750) 28,66 
Saldo de Opções Simples em Aberto em 28.07.2010 1.670.678 30,94 

Saldo de Opções Simples em Aberto em 29.07.2010 Após  
Desdobramento de Ações na Proporção de 3:1 5.012.034 10,31 

opções simples outorgadas de 29.07.2010 até 31.12.2010 49.108 17,17 
opções simples exercidas de 29.07.2010 até 31.12.2010 (204.274) 7,51 
opções simples canceladas de 29.07.2010 até 31.12.2010 (131.532) 11,96 
Saldo de Opções Simples em Aberto em 31.12.2010 4.725.336 10,46
Saldo de Opções Simples Exercíveis em 31.12.2010 289.511 7,65 
opções simples outorgadas Durante o Período 2.334.229  19,07 
opções simples exercidas Durante o Período (1.125.797)  9,53 
opções simples canceladas no Período (1.035.956) 14,18 
Saldo de Opções Simples em Aberto em 31.12.2011 4.897.812  13,99 
Saldo de Opções Simples Exercíveis em 31.12.2011 1.284.859 9,42 



demonstrações financeiras 2011 	 |	 69

Opções Bonificadas opções de Units 
(Quantidade)

Preço médio 
Ponderado do 

Período* 
(em reais)

Saldo de Opções Bonificadas em Aberto em 31.12.2010 - - 
opções Bonificadas outorgadas Durante o Período 236.661  n/a 
opções Bonificadas canceladas no Período  (49.675)  n/a 
Saldo de Opções Bonificadas em Aberto em 31.12.2011  186.986  N/A 
Saldo Final de Opções Simples e Bonificadas em Aberto 31.12.2011 5.084.798 N/A
Saldo Final de Opções Simples e Opções Bonificadas Exercíveis em 31.12.2011 1.284.859 N/A

os valores mínimos e máximos de preço de exercício das op-
ções em aberto em 2011 são de r$ 6,71 e r$ 19,81, respectivamen-
te (r$ 6,71 e r$ 18,90 em 2010). o prazo contratual médio rema-
nescente ponderado é de 3,24 anos em 2011 (3,50 anos em 2010).

a média ponderada do valor justo das opções de compra emitidas, 
líquidas de cancelamento, em 2011 é de r$ 3,58 e foi mensurada 
usando-se o modelo de precificação de opções Black-scholes, para 
as opções simples emitidas nos programas de 2008, 2009 e 2010 e 
o modelo binominal para as opções simples emitidas no Programa 
de 2011, considerando as seguintes premissas:

•  Volatilidade média esperada de 34,24%;
•  Prazo de vida da opção de três anos, sendo o direito sobre as 

opções adquirido 1/3 a cada um dos três anos;
•  Dividendo médio esperado de 3,81%;
•  taxa de juros livre de risco média de 11,93%.

a despesa de remuneração proveniente do Plano Geral, para 
o ano em 2011, tomando-se o valor justo da opção na data de 
assinatura de cada contrato de opção, é de r$ 10.227 (r$ 5.162 
em 2010) registrada na rubrica “Despesas administrativas” em 
contrapartida à rubrica “reservas de capital”. em 2011, r$ 10.160 
foram reembolsados pelas controladas à companhia, referente 
a valores destinados a seus respectivos funcionários.

respeitados os termos do Plano Geral, o conselho de adminis-
tração poderá lançar outros programas dentro do limite de 4% 
do total de ações de emissão da companhia existentes na data 
do respectivo programa, acrescidas das units que teriam sido 
emitidas caso todas as opções concedidas nos termos do Plano 
Geral tivessem sido exercidas.

(21) COMPROMISSOS E ÔNUS A LIQUIDAR

(21.1) OUTROS CRÉDITOS 
a rubrica “outros créditos” no ativo circulante contempla basi-
camente recursos bloqueados nas contas-correntes bancárias 
e fundo de investimento referentes a demandas judiciais, em 
2011, no montante de r$ 237 (r$ 25 em 2010) na companhia e r$ 
120.242 (r$ 108.919 em 2010) no consolidado.

(21.2) GARANTIA DAS PROVISÕES TÉCNICAS
Determinadas controladas possuem bens vinculados à susep 
e à ans, oferecidos em garantia para coberturas das provisões 
técnicas, que estão relacionados na nota 19.4.

(21.3) CONTRATOS DE ALUGUEL

(a) Rio de Janeiro
em 17.12.2007, a saLic celebrou contrato de locação de imó-
vel no rio de Janeiro. o prazo de locação é de dez anos, con-
tados a partir de 18.04.2009, podendo ser prorrogado por 
mais sessenta meses. Durante este período, a saLic se com-
promete a pagar dez parcelas anuais de r$ 13.712, reajusta-
das anualmente, ou na menor periodicidade permitida em 
lei, pela variação percentual acumulada do iGP-m, calculado 
pela Fundação Getúlio Vargas, que em 2011 corresponde a 
r$ 18.458 (r$ 17.541 em 2010). o referido contrato de locação 
possui cláusulas que restringem a capacidade da saLic e o 
locador rescindirem unilateralmente o contrato. a rescisão 
unilateral voluntária acarretará no pagamento de indeni-
zação à outra parte, nas condições estipuladas no contrato.

*  conforme descrito no âmbito do Programa 2011, o preço médio ponderado de exercício das opções Bonificadas é o cumprimento de obrigação de fazer pelo beneficiário, 
consubstanciada na obrigatoriedade de manter a propriedade das respectivas Units Vinculadas inalteradas e sem qualquer tipo de ônus, durante a totalidade do 
prazo de carência durante o qual as referidas opções Bonificadas não poderão ser exercidas.
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(b) SÃO PAULO
em 04.12.2011 a saLic, cia. saÚDe, saÚDe e sULaseG renova-
ram o contrato de locação do imóvel em são Paulo, pelo pra-
zo de 60 meses, que irá expirar em 03.11.2016. Durante esse 
prazo as empresas se comprometem a pagar mensalmente 
a quantia de r$ 1.555, reajustada anualmente pela variação 
percentual acumulada do iGP-m.

(22)  DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS, OUTRAS AÇÕES 
JUDICIAIS E OBRIGAÇÕES FISCAIS

Companhia
2011

Depósitos 
Judiciais e 

Fiscais

outras 
ações 

Judiciais

obrigações 
Fiscais

Fiscais:
contribuição social  -  -  6 
imposto de renda  1.142  -  1.004 
outros 251  - 20 
Total  1.393 -  1.030 
Não Circulante  1.393 -  1.030 

Companhia
2010

Depósitos 
Judiciais e 

Fiscais

outras 
ações 

Judiciais

obrigações 
Fiscais

Fiscais:
imposto de renda  945  -  914 
outros 10  - 26 
Total  955 -  940 
Não Circulante  955 -  940 

Consolidado
2011

Depósitos 
Judiciais e 

Fiscais

outras 
ações 

Judiciais

obrigações 
Fiscais

Fiscais:
cofins 332.096 -  303.000 
Pis 250.537 -  205.843 
contribuição social 194.751 28.128  178.615 
imposto de renda 109.292 1.884  99.164 
outros  46.735 24.705  44.657 
Previdenciárias:
inss 610.465 202.997 1.025 
Trabalhistas e Cíveis: - -  - 
ações trabalhistas  40.436 29.824  - 
ações cíveis  90.915 250.378  - 
DPVat  1.155 4.003  - 
Outros - 332  - 
Total  1.676.382  542.251  832.304 
Circulante -  59.342  - 
Não Circulante  1.676.382  482.909  832.304 

Consolidado
2010

Depósitos 
Judiciais e 

Fiscais

outras 
ações 

Judiciais

obrigações 
Fiscais

Fiscais:
cofins 288.867 -  288.251 
Pis 230.359 -  173.185 
contribuição social 137.650 16.418  135.278 
imposto de renda  84.965 1.902  78.080 
outros  60.565 24.327  59.958 
Previdenciárias:
inss 569.088 194.753 1.018 
Trabalhistas e Cíveis:
ações trabalhistas  35.860 38.007  - 
ações cíveis 111.375 236.334  - 
DPVat  1.083 3.608  - 
Outros - 436  - 
Total  1.519.812  515.785  735.770 
Circulante -  46.622  - 
Não Circulante  1.519.812  469.163  735.770 

os depósitos judiciais e fiscais são mensurados pelo valor justo 
através do resultado.
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(22.1)  AÇÕES JUDICIAIS DE NATUREZAS CÍVEL, TRABALHISTA , 
FISCAL, DPVAT E PREVIDENCIÁRIAS

a companhia e determinadas controladas possuem as seguin-
tes ações judiciais, segregadas segundo a sua natureza, proba-
bilidade de perda, valores estimados e provisionados:

Companhia
2011

Fiscais  Quantidade Valor em 
risco

obrigações
Fiscais

Provável  1  1.004  1.004 
Possível  2  53  20 
remota  1  315  6 
Total  4  1.372  1.030 

Companhia
2010

Fiscais  Quantidade Valor em 
risco

obrigações
Fiscais

Provável  1  914  914 
Possível  2  69  20 
remota  1  296  6 
Total  4  1.279  940 

Consolidado
2011

III – Fiscais e 
Previdenciárias  Quantidade Valor em 

risco

 outras ações 
Judiciais e 

obrigações 
Fiscais 

Provável  180  677.380  677.264 
Possível  317  678.145  407.589 
remota  283  970.508  5.165 
Total  780  2.326.033  1.090.018 

Consolidado
2011

I – Cíveis e DPVAT  Quantidade Valor em 
risco

 outras ações 
Judiciais 

Provável  7.682  244.295  174.710 
Possível  4.558  189.778  72.657 
remota  656  128.871  7.014 
Total  12.896  562.944  254.381 

II – Trabalhistas  Quantidade Valor em 
risco

 outras ações 
Judiciais 

Provável  209  46.178  22.426 
Possível  176  57.253  6.460 
remota  250  150.605  938 
Total  635  254.036  29.824 

Consolidado
2010

I – Cíveis e DPVAT  Quantidade Valor em 
risco

 outras ações 
Judiciais 

Provável  6.492  212.673  157.828 
Possível  4.653  191.591  74.404 
remota  847  122.237  7.710 
Total  11.992  526.501  239.942 

II – Trabalhistas  Quantidade Valor em 
risco

 outras ações 
Judiciais 

Provável  380  56.324  27.056 
Possível  202  60.851  10.725 
remota  168  131.309  226 
Total  750  248.484  38.007 

III – Fiscais e 
Previdenciárias  Quantidade  Valor em 

risco 

 outras ações 
Judiciais e 

obrigações 
Fiscais 

Provável  153  602.177  602.177 
Possível  270  452.499  304.129 
remota  256  850.125  66.864 
Total  679  1.904.801  973.170 

as ações judiciais classificadas como “possíveis” ou “remotas” 
são calculadas com base na experiência de pagamentos e repre-
senta a parte destas ações judiciais que a administração enten-
de que seja provável o desembolso, com base na história com-
portamental de ações desta natureza na carteira da sulamérica.
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(22.2)  MOVIMENTAÇÃO DAS PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS RELEVANTES

Consolidado
saldo em 

01.01.2010 adições atualização 
monetária

Pagamentos 
/Baixas

saldo em 
31.12.2010

Cíveis e DPVAT  306.216  81.001  16.459  (163.734)  239.942 
Fiscais:
Pis  174.436  1.541  3.089  (5.881)  173.185 
cofins  479.888  12.677  17.525  (221.839)  288.251 
imposto de renda  84.832  17.557  4.615  (27.022)  79.982 
contribuição social  102.203  49.598  4.754  (4.859)  151.696 
outros  87.051  10.181  1.483  (14.430)  84.285 
Previdenciárias:
inss  131.613  55.282  9.117  (241)  195.771 

Consolidado
saldo em 
31.12.2010 adições atualização 

monetária
Pagamentos 

/Baixas
saldo em 
31.12.2011

Cíveis e DPVAT  239.942  95.769  8.888  (90.218)  254.381 
Fiscais:
Pis  173.185  41.128  3.879  (12.349)  205.843 
cofins  288.251  18.277  23.811  (27.339)  303.000 
imposto de renda  79.982  14.870  7.337  (1.141)  101.048 
contribuição social  151.696  46.716  11.257  (2.926)  206.743 
outros  84.285  11.547  3.427  (29.897)  69.362 
Previdenciárias:
inss  195.771  17.249  12.287  (21.285)  204.022 

(22.3) AÇÕES FISCAIS
as principais ações fiscais em 31.12.2011 e 2010, são:

(a) Cofins
as controladas das áreas de seguros e previdência saLic, sU-
LaseG, sasG, cia. saÚDe e saÚDe questionam judicialmen-
te a majoração da alíquota da cofins em 1% (Lei nº 10.684 
de 30.05.2003) incidentes sobre as receitas geradas nas ati-
vidades de seguro e previdência. a saÚDe ainda questiona a 
incidência da cofins nas empresas de seguros (alíquota de 3%) 
sobre a receita da atividade de seguro e outras receitas.

os advogados que patrocinam as causas reputam como 
provável a perda da demanda sobre a majoração da alíquo-
ta de 1% sobre as atividades de seguro e previdência privada 
(no caso da saÚDe, também a incidência de 3% de cofins 
sobre a atividade de seguro) e remota sobre outras receitas. 

os valores questionados encontram-se depositados judi-
cialmente e provisionados de acordo com a expectativa de 
perda/desembolso da administração.

(b) Pis
as controladas das áreas de seguros e de previdência priva-
da, exceto a saÚDe, questionam judicialmente a legalidade 
da contribuição ao Pis à alíquota de 0,75% sobre a receita 
bruta operacional estabelecida pelas emendas constitucio-
nais nºs 1/1994, 10/1996 e 17/1997. os valores questionados 
encontram-se depositados judicialmente e provisionados 
de acordo com a expectativa de perda/desembolso da admi-
nistração. os advogados que patrocinam as causas reputam 
como possível a perda das demandas.
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as controladas saÚDe e cia. saÚDe questionam a legalida-
de da contribuição ao Pis sobre a receita bruta à alíquota 
de 0,65%, determinada pelas Leis nºs 9.701 e 9.718/1998, e 
vinham depositando judicialmente os valores exigidos. no 
período compreendido entre 1999 e dezembro de 2006 as 
seguradoras efetuaram recolhimentos nos termos deter-
minados pela Lei complementar nº 7/1970 (Pis repique). a 
partir de janeiro de 2007, a saÚDe passou a recolher o Pis 
sobre a receita das atividades, depositando e provisionando 
a contribuição sobre outras receitas e, com a promulgação 
da Lei nº 11.941/2009, que revogou a ampliação da base de 
cálculo sobre outras receitas, passou, a partir da competên-
cia junho de 2009, a recolher a contribuição somente sobre 
a receita de sua atividade de seguro. a cia. saÚDe obteve de-
cisão parcialmente favorável, tendo a sentença reconhecido 
o seu direito de recolher a contribuição sem a ampliação da 
base de cálculo, passando, a partir de 2008, a recolher o Pis 
sobre a receita da atividade de seguros. os advogados que 
patrocinam as causas reputam como provável a perda da 
demanda referente ao Pis devido com base na receita das 
atividades de seguros e remota a perda da demanda refe-
rente a ampliação da base de cálculo (outras receitas).

(c) INSS
as controladas das áreas de seguro e de previdência privada 
vêm questionando e depositando judicialmente a contribui-
ção previdenciária sobre as remunerações pagas aos correto-
res de seguro, instituídas pela Lei complementar nº 84/1996 
e alterada pela Lei nº 9.876/1999, à alíquota de 20% e adicio-
nal de 2,5%, por entender que os serviços de corretagem de 
seguros não são prestados às seguradoras, mas ao segurado, 
estando, desta forma, fora do campo de incidência da contri-
buição prevista no inciso iii, artigo 22, da Lei nº 8.212/1991. os 
valores questionados encontram-se com sua exigibilidade 
suspensa por depósito judicial e concessão de liminar em 
mandado de segurança e provisionados em sua totalidade.

os advogados que patrocinam as causas reputam como pro-
vável a perda das demandas relativas à contribuição previden-
ciária incidente sobre as remunerações pagas aos corretores. 

(d) IRPJ
a partir de 01.01.1997, a despesa de contribuição social tor-
nou-se indedutível na base de cálculo do imposto de renda. 
em decorrência da alteração mencionada, a companhia e 
suas controladas vêm questionando judicialmente o proce-
dimento, tendo obtido liminar com depósito judicial, asse-
gurando a dedutibilidade da contribuição na apuração do 
imposto de renda. os advogados que patrocinam a causa 
reputam como provável a perda da demanda. os valores 
questionados encontram-se depositados judicialmente e 
provisionados na sua totalidade.

(e) CSLL
De janeiro de 1997 a dezembro de 1998, as companhias se-
guradoras ficaram sujeitas a recolher a contribuição social 
(csLL) à alíquota de 18% sobre o lucro tributável, alíquota 
aplicável às instituições financeiras, ofendendo o princípio 
da isonomia. as controladas da atividade de seguros obtive-
ram liminar para recolher a contribuição social à alíquota de 
8%, depositando judicialmente a diferença de alíquota para 
os 18% cobrados, estando o passivo contingente provisiona-
do na sua totalidade. os advogados que patrocinam a causa 
reputam como provável a expectativa de perda da demanda.

adicionalmente, com a edição da Lei nº 11.727/2008, as con-
troladas da área financeira, de seguros e de previdência pri-
vada ficaram sujeitas a majoração da alíquota da contribui-
ção social a partir de maio de 2008, de 9% para 15%. nesse 
sentido, as controladas de seguros e previdência comple-
mentar e a controlada sami passaram a questionar a consti-
tucionalidade dessa majoração tendo impetrado mandado 
de segurança, provisionando e depositando judicialmente 
os valores questionados. os advogados que patrocinam a 
causa reputam como possível a perda da demanda.

em relação a todas as ações judiciais, os valores questiona-
dos encontram-se provisionados de acordo com a expectati-
va de perda/desembolso da administração.
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(22.4) CONTINGÊNCIAS
as principais contingências em 31.12.2011 e 2010, são:

(a) INSS
as controladas das áreas de seguro vêm questionando e de-
positando judicialmente a contribuição previdenciária sobre 
as remunerações pagas aos prestadores de serviços médicos, 
instituída pela Lei complementar nº 84/1996 e alterada pela 
Lei nº 9.876/1999, à alíquota de 20% e adicional de 2,5%, por 
entender que os serviços médicos não são prestados às se-
guradoras, mas ao segurado, estando, desta forma, fora do 
campo de incidência da contribuição prevista no inciso iii,  
artigo 22, da Lei nº 8.212/1991. em outubro e dezembro de 2010, 
as controladas BrasiLsaÚDe e saLic obtiveram decisão favo-
rável nos processos da Lei nº 9.876/1999 e Lei complementar  
nº 84/1996 respectivamente, relativos aos prestadores mé-
dicos, tendo transitado em julgado os acórdãos que admiti-
ram o nosso pleito. em março de 2011, a Brasilsaúde levantou 
o depósito judicial no montante de r$ 21 milhões e a saLic 
ainda encontra-se aguardando autorização para levanta-
mento do depósito judicial relacionado, no montante de  
r$ 21 milhões. a controlada saLic obteve provimento ao re-
curso especial interposto referente a Lei nº 9.876/1999, afas-
tando a incidência da contribuição previdenciária sobre os 
valores repassados aos profissionais da área de saúde. as 

controladas cia. saÚDe e saÚDe, aguardam o julgamento do 
recurso de apelação. os advogados que patrocinam a causa 
reputam como remota a perda da demanda. 

(b) IRPJ/CSLL
Foram lavrados autos de infração contra as controladas cia. 
saÚDe e saLic em que se exige os tributos não pagos em fun-
ção da dedução, nas bases de cálculo do imposto de renda e da 
contribuição social, da amortização de ágio oriundo de incor-
poração da sua controladora sLt Participações s.a. e sta Partici-
pações s.a., respectivamente, nos anos-calendário 2005, 2006 
e 2007. os valores exigidos atualizados até 31.12.2011 montam 
r$ 138.548. as controladas apresentaram a tempestiva impug-
nação aos autos de infração lavrados e, com base na opinião de 
seus advogados reputam como possível a perda da demanda.

(23) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(23.1) CAPITAL SOCIAL – COMPANHIA
o capital social da companhia em 31.12.2011, conforme aprovado 
em assembleia Geral ordinária e extraordinária de 31.03.2011, é 
de r$ 1.237.882 (r$ 1.185.831 em 2010), dividido em ações ordiná-
rias e preferenciais, ambas nominativas e sem valor nominal, 
totalmente integralizadas, como a seguir:

on Pn totaL
01.01.2010 ações  466.113.588 377.774.205  843.887.793 
01.01.2010 ações em tesouraria (Vide nota 23.2)  (1.638.735)  (3.277.470)  (4.916.205)

464.474.853  374.496.735 838.971.588 

31.12.2010 ações  466.113.588 377.774.205  843.887.793 
31.12.2010 ações em tesouraria (Vide nota 23.2)  (3.998.451)  (7.996.902) (11.995.353)

462.115.137  369.777.303 831.892.440 

31.12.2011 ações  466.113.588 377.774.205  843.887.793 
31.12.2011 ações em tesouraria (Vide nota 23.2)  (4.484.351)  (8.968.702)  (13.453.053)

461.629.237  368.805.503 830.434.740 

(23.2) AÇÕES EM TESOURARIA - RECOMPRA DE AÇÕES 
em 07.10.2008, 07.10.2009 e 28.02.2011, o conselho de adminis-
tração da companhia aprovou programas de recompra de até, 
respectivamente, 1.052.636, 1.046.872 e 3.192.379 certificados 
de depósitos de ações – units, representativos, cada, de uma 
ação ordinária e duas ações preferenciais da companhia, que 

correspondiam a 3% das units em circulação no mercado e a 
aproximadamente 1,1% do total de ações de emissão da com-
panhia nas respectivas datas de aprovação dos programas de 
recompra. 
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tendo em vista que, em 28.07.2010, a assembleia Geral extraor-
dinária da companhia aprovou o desdobramento de ações de 
sua emissão (de forma que cada ação, ordinária ou preferencial, 
foi desdobrada em três ações da mesma espécie), tanto as ações 
que se encontravam em tesouraria em tal data, bem como o sal-
do remanescente de units do programa de recompra aprovado 
em 2009 foram igualmente desdobrados na mesma proporção 
do desdobramento. ressalta-se, ainda, que a quantidade de units 
aprovada no programa de 2011 já considerou o efeito do desdo-
bramento mencionado.

os programas de recompra adotados pela companhia têm 
como finalidade a aquisição de seus valores mobiliários para 
manutenção em tesouraria e utilização em plano de remune-
ração baseado em ações de emissão da companhia. a operação 
atende também aos interesses da companhia, tendo em vista 
suas perspectivas de crescimento e rentabilidade, bem como 
a existência de reservas disponíveis, nos termos da instrução 
cVm nº 10/1980.

Movimentação das Ações em Tesouraria (a) opções de Units 
(Quantidade)

Preço médio 
Ponderado do  

Período (*) 
(em reais)

Ações em Tesouraria em 01.01.2010  546.245 0,00
recompra de ações no mercado – Programa de recompra  743.500 45,71
alienação de ações no Período– Programas de opção de compra de ações  (469.909) 22,14
aquisição de ações no Período – Programas de opção de compra de ações  469.909 44,05
Saldo de Units em Tesouraria em 28.07.2010 (Antes do Desdobramento de Ações) 1.289.745 51,30 

Saldo Após o Desdobramento de Ações  
Realizado em 29.07.2010 na Proporção de 3:1 3.869.235 17,10 

recompra de ações no mercado – Programa de recompra  129.216 16,51
alienação de ações no Período– Programas de opção de compra de ações  (204.274) 7,51
aquisição de ações no Período – Programas de opção de compra de ações  204.274 17,72
Ações em Tesouraria em 31.12.2010 3.998.451 17,60
recompra de ações no mercado – Programa de recompra  748.800 13,21
alienação de ações no Período– Programas de opção de compra de ações (1.388.697) 10,65
aquisição de ações no Período – Programas de opção de compra de ações 1.125.797 19,31
Ações em Tesouraria em 31.12.2011 4.484.351 19,45
(a) as units, quando transferidas para a tesouraria, são desconstituídas, representando, em 31.12.2011, 4.484.351 ações ordinárias e 8.968.702 ações preferenciais e, em 
31.12.2010, 3.998.451 ações ordinárias e 7.996.902 ações preferenciais ( já com o efeito do desdobramento realizado em 2010).

as compras de ações para manutenção em tesouraria, ocor-
ridas no ano de 2011 foram de r$ 21.745 (r$ 24.319 em 2010). 
tais compras foram registradas na rubrica “ações em tesou-
raria”, sendo o custo mínimo de aquisição de units, em 2011, 
de r$ 19,07 (r$ 13,55 em 2010) e o máximo de r$ 20,55 em 2011 
(r$ 15,65 em 2010). o valor de mercado das units, calculado 
com base na última cotação em 2011, é de r$ 15,10 (r$ 20,80 
em 2010).

(23.3) CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO – COMPANHIA
o capital social da companhia poderá ser elevado, além das 
ações já existentes, até o limite de 450 milhões de novas ações 
ordinárias e/ou preferenciais, mediante deliberação do conse-

lho de administração, que fixará a espécie e classe das ações a 
serem emitidas, o preço de emissão e as condições de colocação, 
independentemente dos aumentos de capital deliberados em 
assembleia Geral.

(23.4) RESERVA LEGAL
É constituída a razão de 5% do lucro líquido apurado em cada 
exercício social nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/1976, 
alterada pela Lei nº 10.303/2001, até o limite de 20% do capital 
social. a constituição da reserva legal poderá ser dispensada no 
exercício em que o saldo, acrescido do montante de reservas de 
capital, exceder a 30% do capital social.
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(23.5) RESERVA ESTATUTÁRIA
a reserva para expansão de negócios, constituída em até 
71,25% do lucro líquido apurado em cada exercício social, após 
as destinações para reserva Legal e Dividendos, observado o 
disposto no artigo 199 da Lei nº 6.404/1976, alterada pela Lei  
nº 10.303/2001, com a finalidade de: (i) assegurar recursos para 
investimentos em bens de ativo permanente; (ii) reforço de 
capital de giro, objetivando assegurar condições operacionais 
adequadas à realização do objeto social; e (iii) financiar opera-
ções de resgate, reembolso ou aquisição de ações de emissão 
da companhia. a constituição da reserva estatutária pode ser 
dispensada por deliberação da assembleia Geral na hipótese 
de pagamento de dividendos adicionais ao dividendo míni-
mo obrigatório. Uma vez atingido o limite estabelecido no  
artigo 199 da Lei nº 6.404/1976, a assembleia Geral, por propos-
ta dos órgãos de administração, deverá deliberar sobre a res-
pectiva destinação: para capitalização; ou para distribuição de 
dividendos aos acionistas.

(23.6) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
a rubrica “ajustes de avaliação Patrimonial” considera, conforme 
legislação vigente, os efeitos decorrentes dos critérios de regis-
tro e avaliação dos títulos e valores mobiliários classificados na 
categoria disponíveis para a venda, relativos a títulos próprios 
e de suas controladas, líquidos dos correspondentes efeitos tri-
butários. adicionalmente, conforme mencionado na nota 6.2, 
contempla também a valorização, líquida do efeito de impostos, 
decorrente da contabilização do hedge de fluxo de caixa.

(23.7) POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS
em 23.02.2010, o conselho de administração aprovou que a 
companhia adotasse como política de distribuição de divi-
dendos dos resultados apurados dos exercícios de 2009, 2010 
e 2011 o montante de 50% do lucro líquido anual ajustado. as 
distribuições, em cada caso, ficam sujeitas às respectivas pro-
postas de destinação do lucro líquido pela administração da 
companhia e à competente aprovação em assembleia Geral 
ordinária, podendo ser revistas com base nos planos e necessi-
dades da companhia, considerados à ocasião, tais como, entre 
outros, aquisições e investimentos relevantes e atendimento a 
exigências regulatórias. em qualquer caso, serão computadas 
em tais percentuais eventuais distribuições de dividendos in-
termediários de juros sobre capital próprio realizadas no curso 
do exercício em questão.

em linha com a política de distribuição supracitada, os acionis-
tas aprovaram nas assembleias Gerais ordinárias realizadas 
em 31.03.2010 e 31.03.2011 a distribuição do montante de 50% 
do lucro líquido ajustado, respectivamente, dos exercícios fin-
dos em 31.12.2009 e 2010, nos montantes de r$ 199.069 e r$ 
291.660, sendo r$ 99.534 e r$ 145.830, respectivamente, corres-
pondentes aos dividendos mínimos obrigatórios assegurados 
pelo estatuto.

em 2011, houve a distribuição de dividendos intermediários à 
conta do lucro apurado no balanço patrimonial de cada um dos 
trimestres, à razão de r$ 0,012 por ação ordinária ou preferen-
cial da companhia não representada por units e de r$ 0,036 por 
units, perfazendo o montante aproximado de r$ 10.000 em cada 
um dos trimestres. em 2011 houve ainda a declaração de juros 
sobre o capital próprio no montante bruto de r$ 70.000 cor-
respondendo a r$ 0,0843 por ação ordinária ou preferencial da 
companhia não representada por unit, e r$ 0,2529 por cada unit. 

(23.8) DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO – COMPANHIA
em 31.12.2011 e 2010 a distribuição de dividendos da companhia 
é a seguinte:

2011 2010
Lucro Líquido do exercício  445.682  614.021 
constituição da reserva Legal (5%)  (22.284)  (30.701)

Lucro Líquido Ajustado  
(Artigo 202 – Leis nos6.404/76 e 10.303/01)  423.398  583.320 

Dividendos Obrigatórios

25% do Lucro Líquido ajustado  
(artigo 202 – Leis nos 6.404/76 e 10.303/01)  105.850  145.830 

(-) Dividendos antecipados 29.977  - 

(-) Juros s/ capital Próprio  
(Líquidos de impostos) 60.432  - 

Total dos Dividendos Obrigatórios  15.441  145.830 
Dividendos adicionais  105.850  145.830 
Total dos Dividendos Propostos  121.291  291.660 

Destinação:

constituição de reserva para  
expansão de negócios  211.698  291.660 
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em atendimento a Deliberação cVm nº 592/2009, que aprova o cPc 23, o montante de dividendos propostos e não pagos, acima do mí-
nimo obrigatório, não foram reconhecidos nas demonstrações financeiras como passivo e sim em conta própria do patrimônio líquido.

(23.9) RESULTADO POR AÇÃO
o lucro líquido por ação ordinária e preferencial, conforme requerido pelo cPc 41, considera não só as ações ordinárias e preferen-
ciais em circulação mas também as potenciais emissões e cancelamentos (diluidores e antidiluidores), decorrentes do Plano Geral 
de opção de compra de ações.

Devido ao lucro por ação da companhia ser igual ao da sulamérica, apenas um conjunto de informações foi apresentado.

2011 2010
Descrição ordinárias Preferenciais  total ordinárias Preferenciais  total 

Lucro Líquido do Execício Atribuído às 
Ações  246.168  199.514 445.682  341.088 272.933  614.021 

número de ações em circulação 466.113.588  377.774.205  843.887.793 466.113.588  377.774.205  843.887.793 

média Ponderada do número de  
ações em tesouraria  (3.879.883)  (7.759.766) (11.639.649) (3.178.982)  (6.357.965)  (9.536.947)

média Ponderada das ações em 
circulação – BÁsico  462.233.705 370.014.439 832.248.144  462.934.606 371.416.240  834.350.846 

Lucro por Ação – Básico (a) (em R$ ) 0,54 0,54 0,54 0,73 0,73 0,73 
média Ponderada das Quantidades de 
concessões e cancelamentos do Plano 
Geral de opção de compras de ações de 
emissão da companhia, no Período

5.082.373 10.164.746 15.247.120  5.625.321 11.250.642  16.875.963 

média Ponderada das ações em 
circulação – DiLUÍDo 467.316.078 380.179.185  847.495.264  468.559.927  382.666.882 851.226.809 

Lucro por Ação – Diluído (b) (em R$ ) 0,52 0,52 0,52 0,72  0,72 0,72 

(a) Básico
o lucro por ação básico é calculado dividindo o lucro atribuí-
vel aos detentores de ações pela média ponderada do nú-
mero de ações ordinárias e preferenciais em circulação no 
ano, excluindo a média ponderada das ações em tesouraria.

(b) Diluído
o lucro por ação diluído é calculado dividindo o lucro atri-
buível aos detentores de ações pela média ponderada ajus-
tada do número de ações ordinárias e preferenciais em cir-
culação no ano, excluindo a média ponderada das ações em 
tesouraria.

o ajuste na média ponderada considera as quantidades das 
concessões e cancelamentos emitidos para o Plano Geral de 
opção de compra de ações de emissão da companhia du-
rante o período.

(24) DETALHAMENTO DAS CONTAS DO RESULTADO

(24.1) INFORMAÇÕES POR SEGMENTO DE NEGÓCIOS

(24.1.1)  Receita de prêmios ganhos, despesas com sinistros 
ocorridos e custos de aquisição

os segmentos de negócios da sulamérica são identificados de 
acordo com a sua estrutura organizacional executiva, dividida 
em Unidades de negócios (Business Units (BU)), separados pela 
natureza e especificidade de cada tipo de segmento de segu-
ro e os ativos e passivos informados são as provisões técnicas 
requeridas pelos órgãos reguladores e seus respectivos ativos 
garantidores, na forma requerida pela lei.
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essas informações são principalmente utilizadas pelo comitê executivo da sulamérica, seus principais executivos e acionistas, para 
avaliarem o desempenho das BU, para o gerenciamento de capital, recursos e remuneração de funcionários e executivos.

em 31.12.2011 e 2010, a sulamérica tem os resultados apurados por BU, conforme demonstrado a seguir:
2011

Consolidado
Descrição saúde Danos Pessoas outros total
Prêmios Retidos  6.136.840  2.528.031 459.932  - 9.124.803 
Prêmios Ganhos  6.110.994  2.488.851 344.702  -  8.944.547 
sinistros ocorridos  (4.886.335) (1.563.558) (200.077)  - (6.649.970)
Despesas com Benefícios retidos  -  - (20.620)  - (20.620)
custos de aquisição  (416.522) (522.835) (117.622)  -  (1.056.979)
Margem Bruta 808.137  402.458 6.383  -  1.216.978 
outras receitas e Despesas operacionais (129.316) (75.781)  (51.720) (655)  (257.472)
resultado de Previdência  -  -  12.339  (29) 12.310 
resultado com operação de assistência saúde  30.472  - - (722) 29.750 
resultado da atividade Financeira  -  - - 26.400 26.400 
Despesas administrativas  (417.939) (270.493) (93.786)  (12.826)  (795.044)
Despesas com tributos  (79.663) (56.147)  (13.427) (3.174) (152.411)
resultado Financeiro 267.228 283.305 94.933  12.644  658.110 
resultado Patrimonial 4.941 2.410 666 1.076 9.093 

Resultado Antes de Impostos e Participações  483.860  285.752  (44.612) 22.714  747.714 

Provisão para imposto de renda e contribuição social  (171.138)  (98.249)  18.228  (7.074)  (258.233)
Participação nos Lucros  (17.419) (17.975) (5.071)  (3.334) (43.799)
Lucro (Prejuízo) do Exercício  295.303 169.528  (31.455) 12.306 445.682 
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2010
Consolidado

Descrição saúde Danos Pessoas outros total
Prêmios Retidos 5.294.980 2.374.846 423.768  - 8.093.594 
Prêmios Ganhos 5.279.439  2.172.774  412.274  - 7.864.487 
sinistros ocorridos (4.076.462)  (1.301.587)  (184.860)  - (5.562.909)
Despesas com Benefícios retidos  -  -  (23.315)  -  (23.315)
custos de aquisição (336.486) (489.370) (95.503)  - (921.359)
Margem Bruta 866.491 381.817  108.596  - 1.356.904 
outras receitas e Despesas operacionais  (166.252)  (95.689) (47.973)  (20.146)  (330.060)
resultado de Previdência  -  - (8.176) (1)  (8.177)
resultado com operação de assistência saúde  30.328  - - - 30.328 
resultado da atividade Financeira  -  - - 20.866 20.866 
Despesas administrativas (412.819) (209.678) (96.098) (11.227)  (729.822)
Despesas com tributos  (75.038)  (55.233)  (14.293)  (2.869) (147.433)
resultado Financeiro 200.603  227.031  70.231  12.266 510.131 
resultado Patrimonial  3.948 16.373 932 285.299  306.552 
Resultado antes de Impostos e Participações 447.261 264.621  13.219 284.188 1.009.289 
Provisão para imposto de renda e contribuição social  (164.343)  (94.554)  (3.604)  (90.913) (353.414)
Participação nos Lucros (17.078)  (18.183)  (4.101) (3.612) (42.974)
Lucro do Período  265.840 151.884  5.514 189.663 612.901 

(24.1.2)	SINISTRALIDADE,	CUSTO	DE	AQUISIÇÃO	E	MARGEM	BRUTA
os seguintes índices são extraídos da apuração de resultado 
por BU em 24.1.1:

2011
Consolidado

Descrição saúde Danos Pessoas total
sinistralidade (a) 79,96% 62,82% 64,03% 74,58%
custo de aquisição (b) 6,82% 21,01% 34,12% 11,82%
margem Bruta (c) 13,22% 16,17% 1,85% 13,61%

Consolidado
2011

Região saúde Danos Pessoas total
sudeste  4.743.562 1.538.075 273.336 6.554.973 
sul 155.124 450.975  83.981 690.080 
nordeste 934.970 294.033 45.782  1.274.785 
outros  303.184 244.948 56.833 604.965 
Total  6.136.840  2.528.031 459.932  9.124.803 

Consolidado
2010

Região saúde Danos Pessoas total
sudeste  4.209.974 1.497.306 274.495  5.981.775 
sul  125.702 429.433 68.964 624.099 
nordeste 807.296  261.423 43.420 1.112.139 
outros  152.008  186.684 36.889  375.581 
Total 5.294.980 2.374.846 423.768 8.093.594 

2010
Consolidado

Descrição saúde Danos Pessoas total
sinistralidade (a) 77,21% 59,90% 50,49% 71,03%
custo de aquisição (b) 6,37% 22,52% 23,16% 11,72%
margem Bruta (c) 16,41% 17,57% 26,34% 17,25%

os índices apurados representam a proporção:

(a)  Dos sinistros ocorridos e despesas com benefícios em rela-
ção aos prêmios ganhos;

(b) Dos custos de aquisição em relação aos prêmios ganhos;

(c) Das margens brutas em relação aos prêmios ganhos.

(24.1.3)	PRÊMIO	RETIDO	POR	REGIÃO
o Prêmio retido por região é distribuído da seguinte forma:
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(24.1.4)	PRINCIPAIS	ATIVOS	E	PASSIVOS	POR	SEGMENTO
apresentamos a seguir os saldos das provisões técnicas, líquidas de resseguro, conforme os requerimentos dos órgãos reguladores 
das controladas de seguro e saúde, e os respectivos ativos garantidores destas provisões técnicas:

Consolidado
2011

saúde Danos Pessoas total
Ativos
títulos de renda Fixa – Públicos 789.260 1.029.035 577.839  2.396.134 
Quotas de Fundos de investimentos 2.126  143.652 3.060.756 3.206.534 
títulos de renda Fixa – Privados 388.062 427.446  169.433  984.941 
Direitos creditórios  -  444.162 -  444.162 
Depósitos Judiciais  -  7.874 12.371 20.245 
Depósitos especiais no irB  -  5.989 239  6.228 
Total  1.179.448  2.058.158  3.820.638 7.058.244 

Passivos
Provisões técnicas de seguros e resseguros  1.144.835 1.902.455 3.755.578 6.802.868 
Total  1.144.835  1.902.455  3.755.578 6.802.868 

Consolidado
2010

saúde Danos Pessoas total
Ativos
títulos de renda Fixa – Públicos 542.590  1.175.472 609.228 2.327.290 
Quotas de Fundos de investimentos  61.714  133.996  2.604.781  2.800.491 
títulos de renda Fixa – Privados 367.848 359.750 45.411 773.009 
Direitos creditórios  - 425.507 - 425.507 
Depósitos Judiciais  - 14.640  12.558  27.198 
Depósitos especiais no irB  -  5.674 237  5.911 
Total 972.152  2.115.039 3.272.215 6.359.406 

Passivos
Provisões técnicas de seguros e resseguros 932.053 1.875.250 3.223.069 6.030.372 
Total  932.053  1.875.250  3.223.069 6.030.372 

Consolidado
2011 2010

receitas com operações de seguros  3.916  18.128 
receitas com Prestação de serviços 7.596 4.633 
outras receitas operacionais – DPVat  1.645  1.600 
outras receitas com operações de seguros 7.030 641 
Total  20.187 25.002 

(24.2) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS – SEGUROS
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Consolidado
2011 2010

constituição de Provisão para ações 
Judiciais e outras operações  (78.596) (125.945)

Despesas com operações (a) (55.461)  (101.287)
Despesa com Pro-labore  (89.499)  (80.598)
serviços técnicos  (27.974)  (24.934)

Variação no Valor recuperável dos 
Prêmios e tributos a receber (10.257)  (20.807)

Despesas com cobrança (7.799) (1.491)
taxas de administração (8.073)  - 
Total (277.659) (355.062)
(a) referente a vários acontecimentos como volume maior de contingências 
registradas em 2010 no montante de r$ 13.334, e serviços técnicos de instalação 
de alarme antifurto em 2010 maior que em 2011 em r$ 6.067.

Companhia
2011 2010

Pessoal Próprio (a) (b) (2.941)  (7.412)
serviços de terceiros (4.271)  (2.719)
Localização e Funcionamento (1.384)  (1.229)
recuperação de Despesas (c)  1.531 3 
outras Despesas administrativas (1.206)  (755)
Total  (8.271) (12.112)

Companhia
2011 2010

Títulos e Valores Mobiliários  4.712  14.489 
Valor Justo por meio do resultado  (4.712) 4.689 
Disponível para Venda 9.424 9.800 
Hedge de Fluxo de Caixa (Empréstimos 
e Swap) (49.209)  (43.291)

Outros  1.897  1.730 
Total (42.600) (27.072)

Consolidado
2011 2010

Títulos e Valores Mobiliários  818.111 700.484 
Valor Justo por meio do resultado  275.280  254.322 
Disponível para Venda  365.835 224.713 
mantido até o Vencimento 176.996 221.449 
Hedge de Fluxo de Caixa 
(Empréstimos e Swap) (49.209)  (43.291)

Operações de Seguros – Previdência e VGBL (234.923)  (250.541)
Operações de Seguros – Outros  78.115  67.851 

Atualização Monetária e Juros da 
Provisão de Sinistros a Liquidar em 
Disputa Judicial, Provisão para Ações 
Judiciais e Obrigações Fiscais

 11.118 (44.708)

Juros de Mora (3.679) (5.379)
Outros 38.577  85.715 
Total  658.110 510.131 

Consolidado
2011 2010

Pessoal Próprio (a) (b)  (410.506)  (426.332)
serviços de terceiros (243.875) (188.113)
Localização e Funcionamento  (195.099)  (180.018)
Despesas administrativas convênio DPVat (1.708)  (1.586)
recuperação de Despesas (c)  140.407  141.224 
outras Despesas administrativas  (84.263)  (74.997)
Total (795.044) (729.822)
(a)  em 2011 e 2010, no item Pessoal Próprio, estão incluídas as remunerações, os 

encargos e os benefícios de administradores (vide nota 20.2).
(b) os benefícios aos funcionários estão representados por:

Consolidado
2011 2010

Vale alimentação, refeição e transporte (41.509)  (39.583)
seguro saúde e odontológico (18.648) (7.643)
treinamento  (1.427) (3.865)
Previdência Privada (3.711)  (3.521)
auxílio babá/creche (2.057)  (1.970)
outros  (1.774) (915)
Total  (69.126) (57.497)
(c) contempla a recuperação de despesas decorrentes da utilização 
compartilhada dos sistemas operacionais e de estrutura administrativa de 
apoio da sulamérica, liquidado mensalmente.

(24.3) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS – SEGUROS

(24.4) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

(24.5) RESULTADO FINANCEIRO POR CATEGORIA
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(24.6)  RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTO E 
IMOBILIZADO

em junho de 2010, a saLic alienou, à vista, imóvel de sua pro-
priedade na capital de são Paulo, pelo montante de r$ 130.000, 
proporcionando um lucro, líquido de custo de alienação, de  
r$ 69.051. em 29.10.2010 foi efetuado o pagamento referente à 
venda da participação na Brasilveículos (vide nota 4 iii), geran-
do um lucro, líquido do custo de alienação, de r$ 237.648. outras 
transações também são reconhecidos nesta conta.

Companhia
2011 2010

imposto
de renda

contribuição
social

imposto
de renda

contribuição
social

Lucro Líquido antes da Provisão para Imposto de Renda, Contribuição 
Social e Participações  445.708 445.708  617.247  617.247 

Despesas de imposto de renda e contribuição social às alíquotas oficiais  (111.427)  (40.114) (154.312)  (55.552)
Adições:
Despesas não Dedutíveis  (6.895)  (2.475)  (5.034)  (1.812)
Juros sobre capital Próprio (6.751)  (2.430)  (6.960)  (2.505)
outras – adições  (66)  (24)  (1.991)  (726)
Exclusões:
resultado Positivo com equivalência Patrimonial  126.422 45.512 164.516  59.226 
reversão da Provisão para riscos sobre créditos -  -  383 138 
compensação de Prejuízo Fiscal -  - 717  258 
outras – exclusões -  - 315  113 
Constituição de Prejuízo Fiscal e Base Negativa no Período (1.302) (476) - - 

Receitas/(Despesas) com Imposto de Renda e Contribuição Social 
Corrente  (19) (7)  (2.366) (860)

Impostos Diferidos
Constituição (Reversão) – Crédito Tributário Prejuízo Fiscal/Base Negativa  1.302  476 (996) (358)

Constituição (Reversão) –  
Provisão para Riscos Prejuízo Fiscal/Base Negativa (1.302) (476)  996  358 

Constituição (Reversão) –  
Crédito Tributário sobre Diferenças Temporárias (c)  6.883 2.478 4.239  1.526 

Constituição (Reversão) – Provisão para Riscos Diferenças Temporárias  (6.883)  (2.478)  (4.239)  (1.526)
(Despesas) com Imposto de Renda e Contribuição Social  (19) (7)  (2.366) (860)

(24.7) RECONCILIAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CON-
TRIBUIÇÃO SOCIAL
o imposto de renda e a contribuição social, calculados com 
base nas alíquotas oficiais, estão reconciliados para os valores 
reconhecidos nas demonstrações de resultado, conforme de-
monstrados a seguir:
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Consolidado
2011 2010

imposto
de renda

contribuição
social

imposto
de renda

contribuição
social

Lucro Líquido antes da Provisão para Imposto de Renda, Contribuição 
Social e Participações  747.714  747.714 1.009.289 1.009.289 

 Despesas de imposto de renda e contribuição social às alíquotas oficiais  (186.928) (104.163) (252.322)  (146.520)
Adições:
 Provisão para ações Judiciais e obrigações Fiscais (22.362) (15.250) (13.678)  (8.387)
 Provisão para riscos de créditos (1.985)  (1.316)  (4.970)  (3.027)
 Despesas não Dedutíveis (21.159)  (10.410) (12.763) (5.681)
ajustes de adoções de cPcs -  -  (724) (317)
 outras – adições (1.963)  (5.865)  (3.923)  (5.352)
Exclusões:
 reversão de Provisões não Dedutíveis -  - 1.065  639 
 atualizações de Depósitos Judiciais 25.283  15.170  5.234 3.140 
 reversão Despesas não Dedutíveis -  - 1.293 871 
 encargos sobre Participações nos Lucros  10.625  5.965  8.743 4.915 
 realização de Ágio -  -  12.319  - 
 Juros sobre capital Próprio  17.500  6.300  -  1.918 
 outras – exclusões  6.665  5.403 10.577  5.949 
 Constituição de Prejuízo Fiscal e Base Negativa no Período (10.154)  (5.254)
Compensação de Prejuízo Fiscal e Base Negativa no Período  8.920  7.215  25.145 29.237 
 Redução de Incentivo Fiscal 13.421 -  10.696 - 
(Despesas) com Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente (162.137)  (102.205)  (213.308) (122.615)
Impostos Diferidos
Constituição (Reversão) – Crédito Tributário Prejuízo Fiscal/Base Negativa  1.285  (1.959)  (23.056)  (27.419)
Constituição (Reversão) – Crédito Tributário sobre Diferenças Temporárias  36.102 23.425  10.206  13.508 
 Débito Tributário sobre Atualizações de Depósitos Judiciais  (24.806)  (15.495)  (10.749) (5.110)
 Constituição (Reversão) da Provisão para Riscos  (9.243)  (3.200)  7.312 17.817 
(Despesas) com Imposto de Renda e Contribuição Social (158.799)  (99.434)  (229.595) (123.819)
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(24.8) BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO
a administração de determinadas controladas identificou os 
seguintes benefícios pós-emprego:

(a) Benefício de aposentadoria suplementar
Benefício concedido aos funcionários até 2004 e que cor-
respondia a 60% da média salarial das últimas 36 remu-
nerações atualizadas, proporcionais ao número de anos 
trabalhados, limitado a 35 anos, deduzido do benefício pre-
videnciário oficial. esse plano foi extinto e substituído no 
segundo semestre de 2004 por um plano de contribuição 
definida, por meio do PGBL, contratado junto à sULaseG. 
Quando da alteração do regime do benefício, o passivo 
atuarial foi totalmente revertido contra o ativo atuarial, per-
manecendo somente o crédito atuarial, no montante de r$ 
29.255 em 2011 (r$ 27.597 em 2010) relativo às contribuições 
passadas aportadas pelos funcionários que não fazem mais 
parte do atual quadro de pessoal e que será utilizado para 
fazer face às futuras contribuições. esse montante está re-
gistrado na rubrica “títulos e créditos a receber”;

(b) Benefícios de renda vitalícia
Benefício concedido a um grupo exclusivo de ex-empregados 
aposentados e que consiste em uma renda vitalícia sem direi-
to de continuação post mortem para seus dependentes;

(c) Programa de indenização para executivos
Benefício concedido aos executivos no momento da apo-
sentadoria, que passou pelas seguintes alterações durante 
o ano de 2003:

•  apresentou redução no número de participantes, sendo 
esse evento refletido nos resultados conforme determina 
o cPc 33 – “Benefícios a empregados”;

•  Procedeu à alteração no cálculo e na elegibilidade da inde-
nização. Determinadas controladas concederam aos seus 
executivos um plano de contribuição definida por meio 
do PGBL, contratado junto à sULaseG. o benefício de in-
denização para executivos garante um montante calcula-
do individualmente, que considera o serviço passado até 
a data de implantação do plano atualizado até a data de 
aposentadoria, de acordo com o retorno dos investimentos 
do Fundo de investimento Financeiro especialmente cons-
tituído – Plano Gerador de Benefícios Livres.

(24.8.1)	Resultado	da	avaliação	atuarial
em 2011, o passivo reconhecido com base na avaliação atuarial 
referente ao benefício de renda vitalícia foi de r$ 2.257 (r$ 4.558 
em 2010), e a despesa de 2011 foi de r$ 1.697 (r$ 1.939 em 2010). 
o passivo atuarial referente ao Programa de indenização para 
executivos em 2011 foi de r$ 3.940 (r$ 3.420 em 2010) e a despe-
sa de 2011 foi de r$ 519 (r$ 3.271 em 2010).

(25) OUTRAS INFORMAÇÕES

(25.1) SEGUROS
É política das controladas manter cobertura de seguros para os 
imóveis que a sulamérica utiliza, sejam eles próprios ou aluga-
dos, sujeitos a riscos e por montantes considerados suficientes 
para cobrir eventuais sinistros, tendo em vista a natureza de 
sua atividade.

Itens Tipo	de	Cobertura Valor	da	
Cobertura

2011 2010

Imóveis
Quaisquer Danos materiais 
aos imóveis, instalações e 
máquinas e equipamentos

370.972  360.295 

Veículos incêndio, roubo e colisão 59 59 
Total  371.031 360.354 
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as premissas de risco adotadas não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações financeiras. consequentemente, 
não foram examinadas por nossos auditores independentes.

(25.2) CONCILIAÇÃO ENTRE LUCRO LÍQUIDO E CAIXA LÍQUIDO GERADOS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Descrição Companhia Consolidado

2011
2010  

(reclassificado) 2011
2010  

(reclassificado)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  445.682  614.021 445.682  612.901 
MAIS
Depreciações e amortizações  852  474  42.024  39.473 
Juros e Variações monetárias de empréstimos e swap  45.987  37.326  45.987  37.326 
Juros e Variações monetárias sobre Parcelamento especial (refis) 26 29  3.646 5.014 
Juros e Variações monetárias de Depósitos Judiciais e ações Fiscais 56 62  47.413  62.833 
outros 2.387 5.120  15.763 5.770 
MENOS
Participações de acionistas não controladores - -  -  (22.252)
resultado Positivo de equivalência Patrimonial (505.687) (659.321)  - - 
Lucro na Venda de ativo mantido para Venda - -  - (308.717)
Juros e Variações monetárias de Depósitos Judiciais e ações Fiscais  (90) - (107.877)  (65.298)
outros  (2.399)  (142)  (9.276)  (10.199)
ATIVIDADES OPERACIONAIS
 Variação das aplicações  (1.093)  224.208 (855.165) (401.325)

 Variação dos créditos e Débitos das operações de seguros, resseguros
 e Previdência complementar - - (144.078) (146.236)

 Variação de ativo de resseguro - - (85.029)  115.221 
 Variação de títulos e créditos a receber  (41.133)  (872)  26.452  (15.225)
 Variação dos custos de aquisição Diferidos e outros ativos  729  863 (39.092)  (30.236)
 Variação dos ativos mantidos para Venda - -  1.266  (50.329)
 Variação de contas a Pagar 6.011 1.521  90.120  117.501 
 Variação de empréstimos e Financiamentos  (18.439)  (17.689) (18.076)  (17.689)
 Variação de Depósitos de terceiros - - (563)  11.787 

 Variação de Provisões técnicas – seguro, resseguros e
 Previdência complementar - - 857.526  890.457 

 Dividendos e Juros sobre o capital Próprio recebidos  341.270  109.138  - 4.349 
 Variação de outras ações Judiciais e Débitos Diversos - - (43.572)  55.274 
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  274.159  314.738 273.151  890.400 
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(26) EVENTO SUBSEQUENTE

(26.1) EMISSÃO DE DEBÊNTURES
em 04.01.2012 a companhia divulgou fato relevante informando 
que o conselho de administração aprovou a primeira emissão de 
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quiro-
grafária, em série única, de emissão da companhia, no montante 
total de r$ 500 milhões para a distribuição pública com esforços 
restrito de colocação, nos termos da instrução cVm nº 476/09.

em 06.02.2012 foram emitidas 50.000 debêntures, com valor 
nominal unitário de r$ 10.000 (dez mil reais), com prazo de ven-
cimento de cinco anos contados a partir da data de emissão 
(06.02.2017).

o valor nominal das debêntures será amortizado em três par-
celas anuais e sucessivas a partir do terceiro ano de sua emis-
são e farão jus ao pagamento de juros remuneratório, pagos 
semestralmente, correspondentes a 100% da variação acumu-
lada das taxas médias diárias – Depósitos interfinanceiros (Di) 

de um dia, “over extragrupo”, acrescida de sobretaxa de 1,15% 
ao ano, na base de 252 dias úteis, definida no procedimento de 
bookbuilding realizado em 08.02.2012.

os recursos líquidos obtidos pela companhia, com a emissão 
das debêntures, serão destinados a:

(i)  suprir necessidades de caixa decorrentes da expansão das 
operações da sulamérica;

(ii)  reconstruir o caixa após a liquidação do senior notes (vide 
nota 16.4.1) e

(iii) objetivos corporativos gerais.

o contrato possui cláusulas que exigem o atendimento a deter-
minados covenants, sendo que os covenants financeiros deve-
rão ser cumpridos trimestralmente, com base nas demonstra-
ções financeiras consolidadas.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
aos acionistas e aos administradores da
sul américa s.a.
rio de Janeiro – rJ 

examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da sul américa s.a. (“companhia”), identificadas como con-
troladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício 
findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
a administração da companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras indivi-
duais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e das demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as nor-
mas internacionais de relatório financeiro (iFrs) emitidas pelo international accounting standards Board – iasB, e de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração dessas demonstrações financeiras 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 financeiras com base em nossa auditoria, con-
duzida 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 demons-
trações financeiras 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 financeiras. os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a 
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 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 de-
monstrações financeiras da companhia 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 companhia. 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 financeiras tomadas em conjunto.

acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

OPINIÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS
em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da sul américa s.a. em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
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OPINIÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
em nossa opinião as demonstrações financeiras consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da sul américa s.a. em 31 de dezembro de 2011, o desempenho consolida-
do de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo naquela data, de acordo com as normas interna-
cionais de relatório financeiro (iFrs) emitidas pelo iasB e as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

ÊNFASE   
conforme descrito na nota explicativa 2.1, as demonstrações financeiras individuais foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. no caso da sul américa s.a. essas práticas diferem da iFrs, aplicável às demonstrações financeiras 
separadas, somente no que se refere à avaliação dos investimentos em controladas pelo método de equivalência patrimonial, en-
quanto que para fins de iFrs seria custo ou valor justo. nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.

OUTROS ASSUNTOS

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO 
examinamos, também, as demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVa), referentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2011, elaboradas sob a responsabilidade da administração da companhia, cuja apresentação é requerida pela legisla-
ção societária brasileira para companhias abertas, e como informação suplementar pelas iFrs que não requerem a apresentação 
da DVa. essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa 
opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras to-
madas em conjunto.

rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2012

KPmG auditores independentes   carlos eduardo munhoz
crc sP-014428/o-6 F-rJ     contador crc-sP 138600/o-7-s-rJ


