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Mensagem do 
Presidente do Conselho 
de Administração | GRI 1.1 e 1.2

A SulAmérica completou 116 anos em 2011, destacando-se entre 
as empresas centenárias do País por sua história de grande su-
cesso. Alcançarmos essa marca demonstra que estamos acer-
tando em nossas escolhas e em nossa visão de futuro, sendo 
bem-sucedidos na realização de nossa missão e transformando 
sonhos em conquistas. 

Animados por nossas realizações, vamos investir para tornar 
nossa marca ainda mais reconhecida e desejada, oferecendo 
produtos e serviços alinhados com a evolução da sociedade, 
da tecnologia e do meio ambiente, fortalecendo nossa filo-
sofia de gestão baseada em uma proposta de agilidade, con-
fiança e transparência. 

temos convicção que oportunidades não nos faltarão para 
concretizar mais esses sonhos. o mercado segurador brasileiro 
apresenta boas e sólidas perspectivas de crescimento, princi-
palmente quando comparado ao de outros países desenvolvi-
dos. Além disso, estamos testemunhando a expansão da nossa 
economia, impulsionada por ações de estímulo do governo e 
investimentos em grandes obras de infraestrutura, que promo-
vem o aumento de renda e, assim, contribuem para o ingresso 
de novos consumidores no mercado de seguros. 

Devemos reconhecer que entre os principais desafios do nos-
so setor certamente está a capacidade de alcançarmos uma 
parcela cada vez maior da população, com produtos e serviços 
adequados às suas necessidades. Ao mesmo tempo, devemos 
participar ativamente do aprimoramento do ambiente regu-
latório, cujos reflexos se estendem, inclusive, aos resultados 
econômico-financeiros de todos os atores dessa indústria. 

nosso setor também observa com atenção a ocorrência de even-
tos climáticos severos cada vez mais frequentes, que afetam di-
retamente a economia do País e que vêm aumentando nossos 
custos com indenizações. outros aspectos também contribuem 
para o modelo de desenvolvimento da indústria, entre os quais po-
deríamos destacar as questões associadas ao crescimento econô-
mico do Brasil, com impactos principalmente sobre os segmentos 
de saúde, vida e previdência. A maior longevidade da população, a 
melhoria da qualidade de vida e a utilização de novas tecnologias 
de saúde, muitas vezes associadas a custos mais altos, impõem 
desafios ao mercado, que se vê diante da necessidade de anteci-
par-se às mudanças e rapidamente ajustar-se aos novos cenários. 
| GRI EC2 

As estratégias desenvolvidas por nós na SulAmérica, em es-
pecial após termos promovido a abertura de capital em 2007, 
têm nos permitido estar estrategicamente posicionados dian-
te desses novos desafios e oportunidades. esse posicionamen-
to envolve, entre outras questões, uma ampla adoção das me-
lhores práticas de governança corporativa e a otimização de 
nossa estrutura organizacional.

A SulAmérica está 
bem posicionada para 
aproveitar as perspectivas 
de crescimento do setor
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Diante disso, nós acreditamos estar preparados para conquis-
tar cada vez mais espaço em um mercado disputado por gran-
des grupos econômicos nacionais e internacionais, inovando e 
desenvolvendo produtos que atendam às necessidades de nos-
sos clientes e corretores. 

estamos celebrando o fato de termos alcançado bons resul-
tados em 2011, apresentados em detalhe nesse relatório. Cres-
cemos com apoio de uma estrutura de distribuição presente 
nos principais mercados do território nacional, por meio da 
qual oferecemos os melhores serviços para nossos corretores 
e nossos segurados. investimos na otimização de processos de 
apoio e rotinas operacionais, com ganhos de sinergia em toda 
a Companhia e com nossos parceiros de distribuição.

Para garantirmos nossa longevidade, pensamos estrategica-
mente e investimos constantemente em nossas operações. 
Adotamos a sustentabilidade como um valor, disseminando 
esse conceito de forma abrangente em toda a Companhia. 
Como exemplo disso, em 2011 evoluímos ainda mais e ele-
vamos o alcance de nosso Comitê de Sustentabilidade, que 
passou a vincular-se diretamente ao Conselho de Administra-
ção. Setorialmente, temos contribuído para promover o tema 
participando ativamente de comitês e ações dos órgãos que 
representam os mercados onde atuamos, apoiando especial-
mente as iniciativas da Confederação nacional das empresas 
de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suple-
mentar e Capitalização (Cnseg). 

em reconhecimento às práticas de gestão em sustentabilidade 
adotadas, pelo terceiro ano consecutivo somos a única segu-
radora a integrar a carteira do Índice de Sustentabilidade em-
presarial (iSe) da BM&FBovespa, fato que para nós representa o 
reconhecimento do acerto de nossas iniciativas.

no ano passado, a SulAmérica aprimorou o alinhamento dos 
interesses de seus acionistas e administradores, e adotou um 
novo plano de remuneração, baseado em metas de longo pra-
zo e na valorização das ações da Companhia. Da mesma for-
ma, nosso Conselho de Administração aprovou a revisão de 
nossa Política de transações com Partes Relacionadas, forma-
lizando e unificando todas as práticas e recomendações sobre 
o tema em um único documento, disponível para consulta em 
nosso website. Por fim, o Conselho aprovou também a alte-
ração da Política de Distribuição de Dividendos para prever 
a possibilidade de distribuição de dividendos intercalares ou 
intermediários, a cada trimestre. 

essas iniciativas, juntamente com as melhorias que alcança-
mos nas demais práticas da Companhia, foram reconhecidas 
em várias premiações que recebemos, como o primeiro lugar 
no ranking das “Melhores Companhias para os Acionistas”, con-
cedido pela revista Capital Aberto, no segmento valor de mer-
cado entre R$ 5 bilhões e R$ 15 bilhões, além de menção honrosa 
em Governança Corporativa no 13º Prêmio Abrasca de Relatório 
Anual. A seção “Mês a Mês” deste relatório mostra os diversos 
prêmios que conquistamos em reconhecimento às nossas prá-
ticas nos campos de gestão de pessoas, desenvolvimento de 
produtos, relacionamento com clientes, enfim, de permanente 
busca pela excelência em tudo o que fazemos.

Acreditamos que a SulAmérica está preparada para enfren-
tar um cenário futuro desafiador e, ao mesmo tempo, muito 
promissor, com inovação, criação de novos paradigmas e boa 
governança. Alcançaremos com sucesso nossos objetivos, am-
pliando nosso mercado de atuação e ficando cada vez mais pró-
ximos dos nossos clientes e corretores com o engajamento e a 
dedicação de nosso time de excelentes colaboradores.

 
Patrick Larragoiti Lucas 

Presidente do Conselho de  

Administração da Sul América S.A. 


