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o ano de 2011 foi marcado por ajustes em nossa estrutura 
e pela captura dos primeiros resultados dessas mudanças. 
Afinamos o time, lançamos novos produtos, aprimoramos a 
operação e, com isso, crescemos em todos os segmentos de 
negócios. Registramos um aumento de 14,7% nos prêmios de 
seguros da Companhia.

em Saúde e odontológico, nosso crescimento foi de 17,8%. 
lançamos uma nova estrutura de produtos voltados às peque-
nas e médias empresas, atendendo à crescente demanda dessa 
parcela do mercado. na carteira de planos odontológicos, atingi-
mos a marca de 500 mil segurados graças ao crescimento orgâ-
nico da SulAmérica e à incorporação da carteira de aproximada-
mente 150 mil segurados da Dental PlAn. A integração da Dental 
PlAn também trouxe expertise, estrutura e sistemas, que nos 
preparam para um crescimento ainda maior nos próximos anos.

no segmento de Automóveis, apesar do ambiente competitivo, 
com pressão nos preços e aumento de custos, atingimos a meta 
de crescimento de 7,3%, com mais de 1,5 milhão de veículos se-

gurados. Ampliamos nossa presença física em prestação de 
serviços com o início de operação de seis Centros Automotivos 
de Super Atendimento (C.A.S.A.).

em Ramos elementares, o principal avanço foi no aprimora-
mento da política de subscrição de riscos. Registramos em 2011 
um dos melhores resultados históricos. estamos prontos para 
aproveitar o bom momento do Brasil, que terá investimentos 
de destaque em portos, aeroportos e rodovias – especialmente 
aqueles ligados aos grandes eventos esportivos como a Copa do 
Mundo e os Jogos olímpicos –, além de outros empreendimen-
tos necessários para suportar o crescimento natural do País.

no segmento de Pessoas e Previdência, revigoramos nossa 
atuação e crescemos 7,8%. Fizemos um importante ajuste no 
balanço1, que, se não fosse considerado, teríamos em 2011 um 
dos melhores resultados na história desse segmento. na car-
teira de Vida, alcançamos 2,2 milhões de segurados. em Pre-
vidência, lançamos o site “Previdência Sem Blá Blá Blá”, uma 
iniciativa em educação financeira que contribui para a pou-
pança de longo prazo.

em Gestão de Ativos, tivemos mais um ano de sucesso, encer-
rando o ano com R$ 19,6 bilhões sob nossa gestão. Reforçamos o 
time dedicado a aplicações em renda variável e lançamos novos 
fundos, nos quais tivemos resultados bem acima do esperado.

Crescemos em todos os 
negócios e estamos ainda 
mais próximos de nossos 
clientes e corretores

Mensagem 
do Presidente | GRI 1.1 e 1.2

1 Mais informações no capítulo Desempenho econômico-Financeiro deste relatório e nas Demonstrações Financeiras da Companhia.
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todas essas conquistas foram facilitadas por diversas mu-
danças pelas quais a Companhia passou ao longo do ano. 
Analisamos cuidadosamente as estruturas dos segmentos 
de negócios e promovemos movimentações internas, além de 
trazer olhares novos de profissionais do mercado para termos 
os melhores talentos em posições-chave da SulAmérica. Dessa 
forma, conseguimos inovar e simplificar os processos e rela-
cionamentos entre as equipes.

na área Comercial, ampliamos a capilaridade, formamos es-
pecialistas em cada segmento e nos aproximamos dos nossos 
parceiros. Continuamos a valorizar os corretores por meio da 
reformulação da campanha de premiação e da proximidade no 
relacionamento por conta de visitas às filiais e de reuniões fre-
quentes com executivos da SulAmérica. em 2011, cerca de 2.000 
novos corretores passaram a atuar conosco.

Reforçamos o posicionamento da nossa marca com grande pre-
sença em mídias e com a participação em palestras e eventos. 
A marca forte e centenária da SulAmérica, sempre associada a 
solidez, segurança, transparência e agilidade, e o nosso capital 
humano são diferenciais estratégicos da Companhia.

A incorporação da sustentabilidade na gestão da Companhia teve 
novos avanços. Compreendemos e aplicamos critérios socioam-
bientais nas rotinas de trabalho, reduzindo, em especial, o uso de 

papel, e na construção de novas unidades, com tecnologias que 
otimizam o consumo de energia e água. elaboramos ainda nosso 
primeiro inventário de emissões de gases de efeito estufa (Gee), 
que nos ajudará a nortear a estratégia de redução e compensação 
das emissões nos próximos anos, por meio da execução de proces-
sos mais eficientes. Como meta para 2012 pretendemos incluir cri-
térios socioambientais em políticas já existentes, além de elaborar 
e aprovar uma política corporativa de gestão socioambiental jun-
to ao Conselho de Administração. | GRI EC2 

esses avanços nos mostram que estamos no caminho certo 
para encarar os desafios que virão. Completamos o ajuste in-
terno e já iniciamos um novo ciclo de crescimento. Acreditamos 
que o aprimoramento constante das operações e da gestão de 
pessoas, aliado a uma estratégia sólida de crescimento focada 
em rentabilidade, nos permitirá continuar nessa trajetória de 
sucesso: gerando valor aos acionistas e sendo a seguradora pre-
ferida de clientes e corretores.

Agradecemos a todos os colaboradores, acionistas, parceiros, 
corretores e clientes que contribuíram para a construção des-
ses 116 anos de SulAmérica e, em especial, para as conquistas 
alcançadas em 2011. tenho certeza de que serão seguidas de 
muitas outras nos próximos anos e ajudarão a construir uma 
nova fase na história desta Companhia. Que sejam todos reple-
tos de superação e realizações.

 
Thomaz Cabral de Menezes 

Presidente da Sul América S.A.


