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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
A Icatu Se gu ros S/A apre sen tou lu cro lí qui do de R$ 103 mi lhões no exer cí cio, su pe ri or ao di vul ga do no exer cí cio an te ri or
em 30%. A per for man ce po si ti va pode ser ob ser va da tam bém no fa tu ra men to* das li nhas de ne gó ci os de Vida e Pre vi -
dên cia, al can çan do R$ 1.289 mi lhões em 2011, 42% aci ma do ano an te ri or. O pa tri mô nio lí qui do da com pa nhia atin giu
R$ 654 mi lhões ao fi nal do exer cí cio e o vo lu me de ati vos li vres da com pa nhia al can çou R$ 227 mi lhões. Nas ope ra ções
com pro du tos de co ber tu ra de ris cos, hou ve 76% de au men to dos prê mi os emi ti dos lí qui dos, que atin gi ram R$749 mi -
lhões. Já as re ce i tas com pro du tos de acu mu la ção apre sen ta ram uma evo lu ção de 13%, atin gin do R$ 545 mi lhões. As
re ser vas da So ci e da de são ad mi nis tra das de acor do com as me lho res prá ti cas de ges tão de Ati vos, Pas si vos e de Ris co, 
ga ran tin do a ca pa ci da de fi nan ce i ra de hon rar to dos os seus com pro mis sos, de acor do com os pre ce i tos da Cir cu lar

SUSEP nº 424/2011, in clu si ve man ten do os tí tu los e va lo res mo bi liá ri os da ca te go ria "man ti dos até o ven ci men to". A Ica -
tu Se gu ros S.A. apro ve i ta a opor tu ni da de para agra de cer es pe ci al men te à sua equi pe de fun ci o ná ri os e aos seus par ce i -
ros e cor re to res pela con quis ta des ses re sul ta dos, aos cli en tes pela pre fe rên cia e con fi an ça, e à SUSEP e aos aci o nis tas 
por todo apo io re ce bi do. Rio de Ja ne i ro, 23 de Fe ve re i ro de 2012. 
A Admi nis tra ção.
* Fa tu ra men to = prê mi os emi ti dos lí qui dos + con tri bu i ções para co ber tu ra de ris co + des pe sa com res se gu ro + ren das de
con tri bu i ção e prê mi os +  ren das com ta xas de ges tão e ou tras ta xas.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010 (Em mi lha res de re a is)

2010

ATIVO 2011
(Reclas-
sificado)

CIRCULANTE............................................ 4.889.219 4.001.817 
DISPONÍVEL .............................................  12.279  12.866 
Caixa e Bancos..........................................  12.279  12.866 
APLICAÇÕES ........................................... Nota 5 4.730.935 3.887.352 
CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM
SEGUROS E RESSEGUROS...................  101.856  52.049 
Prêmios a Receber .................................... Nota 6  63.750  32.757 
Operações com Seguradoras ....................  2.659  117 
Operações com Resseguradoras...............  4.785  2.775 
Outros Créditos Operacionais ....................  30.662  16.400 
CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR...........  334  214 
Valores a Receber .....................................  334  214 
ATIVOS DE RESSEGURO - PROVISÕES 
TÉCNICAS................................................  5.545  6.983 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER .......  16.736  32.554 
Títulos e Créditos a Receber......................  8.331  24.609 
Créditos Tributários e Previdenciários........ Nota 7  6.867  7.471 
Outros Créditos..........................................  1.538  474 
DESPESAS ANTECIPADAS .....................  2.586  110 
CUSTOS DE AQUISIÇÃO DIFERIDOS.....  18.948  9.689 
Seguros ..................................................... Nota 11  15.220  6.366 
Previdência ................................................ Nota 12  3.728  3.323 
ATIVO NÃO CIRCULANTE .......................  587.624  512.485 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO..............  270.020  258.982 
APLICAÇÕES ........................................... Nota 5  137.578  147.099 
CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM
SEGUROS E RESSEGUROS...................  1.467  764 
Operações com Seguradoras ....................  72  181 
Operações com Resseguradoras...............  1.395  583 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER .......  106.114  88.705 
Créditos Tributários e Previdenciários........ Nota 7  48.647  48.400 
Depósitos Judiciais e Fiscais ..................... Nota 14  57.467  40.305 
CUSTOS DE AQUISIÇÃO DIFERIDOS.....  24.861  22.414 
Seguros ..................................................... Nota 11  14.101  9.609 
Previdência ................................................ Nota 12  10.760  12.805 
INVESTIMENTOS......................................  285.128  228.964 
Participações Societárias........................... Nota 8  285.046  228.964 
Outros Investimentos .................................  82  - 
IMOBILIZADO ...........................................  4.690  2.299 
Imóveis de Uso Próprio..............................  89  89 
Bens Móveis ..............................................  3.581  1.763 
Outras Imobilizações..................................  1.020  447 
INTANGÍVEL ............................................. Nota 9  27.786  22.238 
Outros Intangíveis......................................  27.786  22.238 
DIFERIDO..................................................  -  2 
TOTAL DO ATIVO ..................................... 5.476.843 4.514.302 

2010

PASSIVO 2011
(Reclas-
sificado)

CIRCULANTE................................................  542.021  365.923 
CONTAS A PAGAR.......................................  46.549  26.119 
Obrigações a Pagar .......................................  28.610  14.076 
Impostos e Encargos Sociais a Recolher ........  4.550  3.009 
Encargos Trabalhistas ...................................  3.876  2.816 
Impostos e Contribuições...............................  6.913  2.327 
Outras Contas a Pagar ..................................  2.600  3.891 
DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM
SEGUROS E RESSEGUROS.......................  40.017  27.616 
Prêmios a Restituir.........................................  1.003  216 
Operações com Seguradoras ........................  272  11 
Operações com Resseguradoras...................  3.653  1.411 
Corretores de Seguros e Resseguros ............  24.520  16.400 
Outros Débitos Operacionais .........................  10.569  9.578 
DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR...............  1.224  1.507 
Contribuições a Restituir ................................  3  3 
Débitos de Resseguros..................................  13  185 
Outros Débitos Operacionais .........................  1.208  1.319 
DEPÓSITOS DE TERCEIROS ...................... Nota 10  15.581  14.617 
PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS ........... Nota 11  400.132  259.827 
Danos ............................................................  44.166  44.532 
Pessoas .........................................................  332.842  195.152 
Vida Individual................................................  17.683  15.105 
Vida com Cobertura por Sobrevivência ..........  5.441  5.038 
PROVISÕES TÉCNICAS - PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR........................................ Nota 12  38.518  36.237 
Planos Não Bloqueados.................................  31.695  32.047 
PGBL .............................................................  6.823  4.190 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE ...................... 4.280.987 3.597.632 
CONTAS A PAGAR.......................................  65.406  57.558 
Obrigações a Pagar .......................................  2.349  2.598 
Outras Contas a Pagar .................................. Nota 14  63.057  54.960 
PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS ........... Nota 11 1.456.200 1.099.250 
Pessoas .........................................................  10.569  2.439 
Vida Individual................................................  1.104  1.386 
Vida com Cobertura por Sobrevivência .......... 1.444.527 1.095.425 
PROVISÕES TÉCNICAS - PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR........................................ Nota 12 2.742.264 2.420.201 
Planos Não Bloqueados.................................  254.897  230.546 
PGBL ............................................................. 2.487.367 2.189.655 
OUTROS DÉBITOS.......................................  17.117  20.623 
Provisões Judiciais ........................................ Nota 14  17.117  20.623 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................ Nota 15  653.835  550.747 
Capital Social .................................................  300.398  300.398 
Reservas de Capital.......................................  35.577  35.577 
Reservas de Lucros .......................................  275.562  194.764 
Ajustes com Títulos e Valores Mobiliários ......  42.298  42.173 
Prejuízos Acumulados ...................................  -  (22.165)
TOTAL DO PASSIVO .................................... 5.476.843 4.514.302 

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010

(Em mi lha res de re a is, ex ce to o lu cro do exercício por ação)
2010

RESULTADO COM OPERAÇÕES DE 2011
(Reclas-
sificado)

 SEGUROS  77.638  45.195 
Prêmios Emitidos Líquido  749.019  426.199 
Contribuições para Cobertura de Risco  3.125  1.900 
Variação das Provisões Técnicas de
Prêmios  (21.346)  (1.008)
PRÊMIOS GANHOS  730.798  427.091 
Sinistros Ocorridos Nota 19  (458.521)  (224.553)
Custos de Aquisição Nota 19  (137.951)  (110.695)
Outras Receitas e Despesas Operacionais Nota 19  (56.688)  (46.648)
RESULTADO COM OPERAÇÕES 
 DE RESSEGUROS  (2.971)  829 
 Receita com Resseguro  5.015  5.586 
 Despesa com Resseguro  (7.986)  (4.757)
RESULTADO COM OPERAÇÕES 
 DE PREVIDÊNCIA  38.267  33.057 
Rendas de Contribuições e Prêmios  498.846  442.077 
Constituição da Provisão de Benefícios a
Conceder  (287.123)  (281.813)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 
 E PRÊMIOS DE VGBL  211.723  160.264 
Rendas com Taxas de Gestão 
 e Outras Taxas  45.731  41.358 
Variação de Outras Provisões Técnicas  (209.763)  (164.045)
Custos de Aquisição  (9.294)  (4.944)
Outras Receitas e Despesas Operacionais  (210)  424 
Resultado com Operações de Resseguro  80  - 
Despesas Administrativas Nota 19  (118.060)  (96.671)
Despesas com Tributos Nota 19  (32.549)  (21.904)
Resultado Financeiro Nota 19  50.937  64.066 
Resultado Patrimonial Nota 8  110.385  78.000 
RESULTADO OPERACIONAL   123.647  102.572 
Ganhos e Perdas com Ativos não Correntes  73  (5)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS
 E PARTICIPAÇÕES  123.720  102.567 
Imposto de Renda Nota 22  (4.287)  (7.301)
Contribuição Social Nota 22  (3.193)  (4.381)
Participações sobre o Resultado  (13.277)  (11.784)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  102.963  79.101 
Quantidade de Ações 640.969 640.969 
Lucro Líquido do Exercício por Ação - R$ 160,64 123,41 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

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 DE 2010

(Em mi lha res de re a is)
ATIVIDADES OPERACIONAIS 2011 2010
Recebimentos de prêmios de seguro, contribuições
de previdência e taxas de gestão e outras ..................  1.415.991  982.924 
Recuperações de sinistros e comissões ..................  12.276  11.486 
Outros recebimentos operacionais............................  99.598  65.994 
Pagamentos de sinistros, beneficios, resgates e
comissões................................................................  (789.967)  (555.484)
Repasses de prêmios por cessão de riscos .............  (6.723)  (3.906)
Pagamentos de despesas com operações de
seguros e resseguros...............................................  (42.113)  (32.059)
Pagamentos de despesas e obrigações ..................  (108.159)  (83.249)
Pagamento de indenizações e despesas em
processos judiciais ...................................................  (7.064)  (2.249)
Outros pagamentos operacionais .............................  (58.121)  (59.096)
Recebimentos de Juros e Dividendos.......................  63.590  160.778 
Constituição de Depósitos Judiciais..........................  (21.560)  (6.129)
Resgates de Depósitos Judiciais ..............................  4.415  1.085 
Pagamentos de Participações nos Resultados .........  (12.163)  (8.151)
Caixa Gerado pelas Operações .............................  550.000  471.944 
Impostos e Contribuições Pagos...............................  (35.984)  (20.047)
Juros Pagos..............................................................  (76)  (361)
Investimentos financeiros ......................................  (497.664)  (258.267)
Aplicações ................................................................ (1.696.231) (1.622.278)
Vendas e resgates....................................................  1.198.311  1.363.643 
Rendimentos recebidos ............................................  256  368 
Caixa Líquido Gerado nas Atividades
Operacionais ..........................................................  16.276  193.269 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Pagamento pela Compra de Ativo Permanente ....  (16.947)  (13.676)
Investimentos............................................................  (4.082)  - 
Imobilizado ...............................................................  (3.203)  (1.661)
Intangível ..................................................................  (9.662)  (12.015)
Recebimento pela Venda de Ativo Permanente....  84  12 
Investimentos............................................................  84  - 
Imobilizado ...............................................................  -  12 
Caixa Consumido nas Atividades de
Investimento ...........................................................  (16.863)  (13.664)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Distribuição de Dividendos e Juros sobre 
 o Capital Próprio .....................................................  -  (175.000)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de
Financiamento........................................................  -  (175.000)
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes
  de Caixa ................................................................  (587)  4.605 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do
Exercício .................................................................  12.866  8.261 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do
Exercício .................................................................  12.279  12.866 
AUMENTO(REDUÇÃO) NAS APLICAÇÕES
FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES....................  26.187  (34.174)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010

(Em mi lha res de re a is)
2011 2010

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO .................  102.963  79.101 
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES
Ativos Financeiros Disponíveis para Venda  (2.973)  10.245 
Ganho líquido originado no exercício...............  2.342  9.731 
Imposto sobre o ganho originado no exercício  (5.315)   514 
Parcela de outros resultados abrangentes
de coligadas ..................................................  3.098  16.354 
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE
DO EXERCÍCIO..............................................  103.088  105.700 

As no tas ex pli ca ti vas são par te in te gran te das de mons tra ções fi nan ce i ras

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010
(Em mi lha res de re a is)
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LADOS TOTAL

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009
(Originalmente apresentado)......................................  250.398  50.000  34.659  918  5.291  291.775  15.574  (6.403)  642.212  
Ajustes de Correção de Erros - CPC 23 (Nota 2.1)........  -  -  -  -  -  -  -  (21.373)  (21.373)
Ajustes de Correção de Erros - CPC 23 - Reflexo ......... - - - - - - - (792) (792)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 (Ajustado)  250.398  50.000  34.659  918  5.291  291.775  15.574  (28.568)  620.047 
Aprovação de aumento de capital conforme Portaria
SUSEP/CGRAT 
 nº 1.099 de 01.06.2010................................................  50.000  (50.000)  -  -  -  -  -  -  - 
Ajustes com Títulos e Valores Mobiliários......................  -  -  -  -  -  -  10.245  -  10.245 
Ajustes com Títulos e Valores Mobiliários - Reflexo.......  -  -  -  -  -  -  16.354  -  16.354 
Lucro Líquido do Exercício ............................................  -  -  -  -  -  -  -  79.101  79.101 
Destinação do Lucro Líquido:
Constituição de Reserva Legal ......................................  -  -  -  -  3.955  -  -  (3.955)  - 
Constituição de Reserva Estatutária .............................  -  -  -  - -  49.543  -  (49.543)  - 
Dividendos Intermediários .............................................  -  -  -  -  - (155.800)  - (19.200)  (175.000)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 ..................  300.398  -  34.659  918  9.246  185.518  42.173  (22.165)  550.747 
Ajustes com Títulos e Valores Mobiliários......................  -  -  -  -  -  -  (2.973)  -  (2.973)
Ajustes com Títulos e Valores Mobiliários - Reflexo.......  -  -  -  -  -  -  3.098  -  3.098 
Lucro Líquido do Exercício ............................................  -  -  -  -  -  -  -  102.963  102.963 
Destinação do Lucro Líquido:
Constituição de Reserva Legal ......................................  -  -  -  -  5.148  -  -  (5.148)  - 
Constituição de Reserva Estatutária .............................  -  -  -  -  -  75.650  -  (75.650)  - 
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 ..................  300.398  -  34.659  918  14.394  261.168  42.298  -  653.835 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010 (Em mi lha res de re a is)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Ica tu Se gu ros S.A. ("So ci e da de") é uma so ci e da de anô ni ma de ca pi tal fe cha -
do, se di a da no Rio de Ja ne i ro, si tu a da na Pra ça 22 de Abril, 36, Cen tro, au to ri -
za da a ope rar em to das as Uni da des da Fe de ra ção e que atua nos ra mos de
pes so as, em pla nos de pre vi dên cia pri va da aber ta, bem como em se gu ro obri -
ga tó rio de da nos pes so a is ca u sa dos por ve í cu los au to mo to res de via ter res tre - 
DPVAT por meio de con sór cio, po den do ain da par ti ci par como só cia ou aci o -
nis ta de ou tras so ci e da des. A So ci e da de tem os se guin tes aci o nis tas:

Per cen tu al de Ações
ON PN

Icatu Holding S.A. ............................................. 44,59% 50,00%
Icatu Assessoria Ltda........................................ 43,87% 30,64%
Nalbrapar Ltda .................................................. 10,38%  - 
Icatu Global Finance INC ..................................  - 19,36%
Pessoa Física ................................................... 1,16%  - 
Total.................................................................. 100,00% 100,00%
2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
2.1 Base de Pre pa ra ção. As de mons tra ções fi nan ce i ras são de res pon sa bi li -
da de da Admi nis tra ção da So ci e da de e es tão apre sen ta das em con so nân cia
com a Cir cu lar SUSEP nº 424, de 29 de abril de 2011, em con for mi da de com as 
prá ti cas con tá be is ado ta das no Bra sil, apli cá ve is às en ti da des su per vi si o na das 
pela Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos - SUSEP, con ju ga das com as nor -
mas emi ti das pelo Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos - CNSP e os pro -
nun ci a men tos, ori en ta ções e in ter pre ta ções emi ti das pelo Co mi tê de Pro nun ci -
a men tos Con tá be is - CPC quan do re fe ren da dos pela SUSEP. Estas de mons -
tra ções fi nan ce i ras, fo ram au to ri za das para emis são pelo Con se lho de Admi -
nis tra ção em 23 de fe ve re i ro de 2012. De vi do as al te ra ções ad vin das da Cir cu -
lar SUSEP n° 424/11 fo ram efe tu a das re clas si fi ca ções no ba lan ço pa tri mo ni al
de 31 de de zem bro de 2010 para fins de com pa ra bi li da de. Adi ci o nal men te, a
So ci e da de re ti fi cou as ba ses de cál cu lo an te ri o res a 2010 de PIS e COFINS e
atu a li za ção SELIC so bre a re ce i ta fi nan ce i ra e a prê mi os emi ti dos acar re tan do
em ajus tes ao "pa tri mô nio lí qui do" em con tra-par ti da a "ou tras con tas a pa gar"
no pas si vo cir cu lan te e a "cré di tos tri bu tá ri os e pre vi den ciá ri os" nos mon tan tes
de R$ 21.711 e (R$ 338) res pec ti va men te. O mes mo ajus te foi efe tu a do em sua 
con tro la da Ica tu Ca pi ta li za ção S.A. no mon tan te de R$ 792 im pac tan do o pa tri -
mô nio lí qui do da So ci e da de de for ma re fle xa em con tra par ti da da ru bri ca par ti -
ci pa ções so ci e tá ri as no ati vo não cir cu lan te. Essas in con sis tên ci as, ajus ta das
nes sas de mons tra ções, fo ram mo ti va das subs tan ci al men te dos pro ce di men -
tos ado ta dos, an te ri o res a 2010, so bre alar ga men to da base de cál cu lo e atu a li -
za ção mo ne tá ria do PIS e COFINS. A So ci e da de con clu iu so bre a ne ces si da de 
de re ti fi car os sal dos pa tri mo ni a is nos ter mos do CPC 23.

ATIVO
Publicado

2010

Ajustes
/Reclas-

sificações

Reclas-
sificado

2010
CIRCULANTE .........................................  4.000.272  1.545  4.001.817 
DISPONÍVEL ...........................................  12.866  -  12.866 
APLICAÇÕES .........................................  3.887.352  -  3.887.352 
CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM
SEGUROS E RESSEGUROS.................  58.813  (6.764)  52.049 
Prêmios a Receber ..................................  36.304  (3.547)  32.757 
Operações com Seguradoras ..................  117  -  117 
Operações com Resseguradoras ............  9.539  (6.764)  2.775 
Outros Créditos Operacionais..................  18.223  (1.823)  16.400 
(-) Provisão para Riscos de Créditos........  (5.370)  5.370  - 
CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM
PREVIDÊNCIA........................................  214  -  214 
ATIVOS DE RESSEGURO -
PROVISÕES TÉCNICAS ........................  -  6.983  6.983 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER .....  31.009  1.545  32.554 
Títulos e Créditos a Receber ...................  24.646  (37)  24.609 
Créditos Tributários e Previdenciários......  5.926  1.545  7.471 
Outros Créditos........................................  474  -  474 
(-) Provisão para Riscos de Créditos........  (37)  37  - 
DESPESAS ANTECIPADAS ...................  110  -  110 
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO
DIFERIDAS.............................................  9.908  (219)  9.689 
Seguros e Resseguros ............................  6.366  -  6.366 
Previdência..............................................  3.323  -  3.323 
Despesa de Resseguros e Retrocessão
Diferidas..................................................  219  (219)  - 
ATIVO NÃO CIRCULANTE .....................  513.277  (792)  512.485 
TOTAL DO ATIVO...................................  4.513.549  753  4.514.302 

PASSIVO
Publicado

2010

Ajustes/ 
Reclas-

sificações

Reclas-
sificado

2010
CIRCULANTE ............................................  364.716  1.207  365.923 
CONTAS A PAGAR ...................................  24.912  1.207  26.119 
Obrigações a Pagar ...................................  14.076  -  14.076 
Impostos e Encargos Sociais a Recolher ...  3.009  -  3.009 
Encargos Trabalhistas................................  2.816  -  2.816 
Impostos e Contribuições ...........................  1.120  1.207  2.327 
Outras Contas a Pagar...............................  3.891  -  3.891 
DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM
SEGUROS E RESSEGUROS ...................  27.616  -  27.616 
DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR...........  1.507  -  1.507 
DEPÓSITOS DE TERCEIROS...................  14.617  -  14.617 
PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS E
RESSEGUROS .........................................  259.827  -  259.827 
PROVISÕES TÉCNICAS - PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR ....................................  36.237  -  36.237 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE .................. 3.575.921  21.711 3.597.632 
CONTAS A PAGAR ...................................  35.847  21.711   57.558 
PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS E
RESSEGUROS ......................................... 1.099.250  - 1.099.250 
PROVISÕES TÉCNICAS - PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR .................................... 2.420.201  - 2.420.201 
OUTROS DÉBITOS ...................................  20.623  -  20.623 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO.............................  572.912  (22.165)  550.747 
TOTAL DO PASSIVO ................................ 4.513.549  753 4.514.302 
2.2 Base de Men su ra ção. As de mons tra ções fi nan ce i ras fo ram ela bo ra das
sob o re gi me de com pe tên cia. Os re gis tros es tão men su ra dos de acor do com o 
cus to his tó ri co, com ex ce ção dos ins tru men tos fi nan ce i ros men su ra dos pelo
va lor jus to para as ca te go ri as "ati vos men su ra dos por meio do re sul ta do e dos
ati vos fi nan ce i ros dis po ní ve is para ven da". 2.3 Mo e da Fun ci o nal e de Apre -
sen ta ção. Os itens in clu í dos nas de mons tra ções fi nan ce i ras da So ci e da de são 
men su ra dos usan do a mo e da do prin ci pal am bi en te eco nô mi co no qual a So ci -
e da de atua. As de mons tra ções fi nan ce i ras es tão apre sen ta das em Re a is (R$),
que é a mo e da fun ci o nal e de apre sen ta ção da So ci e da de.
3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As prá ti cas con tá be is mais re le van tes ado ta das pela So ci e da de são: 3.1 Instru -
men tos Fi nan ce i ros. Em aten di men to aos Pro nun ci a men tos Téc ni cos CPC 38,
39 e 40, a So ci e da de efe tu ou a ava li a ção de seus ins tru men tos fi nan ce i ros, in -
clu si ve de ri va ti vos. a) Dis po ní vel. Abran gem o dis po ní vel re pre sen ta do por sal -
dos de ca i xa e de pó si tos ban cá ri os. b) Instru men tos Fi nan ce i ros. Os ins tru -
men tos fi nan ce i ros são con ta bi li za dos e ava li a dos se gun do os se guin tes cri té ri -
os e clas si fi ca ções: (I) Va lor jus to por meio do re sul ta do - Re pre sen tam tí tu los e
va lo res mo bi liá ri os ad qui ri dos com o pro pó si to de se rem ati va e fre quen te men te
ne go ci a dos. São con ta bi li za dos pelo cus to de aqui si ção, acres ci do dos ren di -
men tos au fe ri dos até a data do ba lan ço, ajus ta do ao seu res pec ti vo va lor jus to e
clas si fi ca dos no ati vo cir cu lan te. Os ren di men tos e os ga nhos ou as per das para
apre sen ta ção ao va lor jus to são con ta bi li za dos no re sul ta do; (II) Dis po ní ve is para 
ven da - Re pre sen tam tí tu los e va lo res mo bi liá ri os que não se en qua dram nas
clas si fi ca ções de "tí tu los para ne go ci a ção" e "tí tu los man ti dos até o ven ci men to".
São con ta bi li za dos pelo cus to de aqui si ção, acres ci do dos ren di men tos au fe ri -
dos, os qua is são apro pri a dos ao re sul ta do e são ajus ta dos aos seus res pec ti vos 
va lo res jus tos, clas si fi ca dos no ati vo cir cu lan te e não cir cu lan te de acor do com
os res pec ti vos ven ci men tos. Os ga nhos e as per das de cor ren tes das va ri a ções
dos va lo res jus tos não re a li za dos são re co nhe ci dos na ru bri ca "Ajus tes com Tí tu -
los e Va lo res Mo bi liá ri os" no pa tri mô nio lí qui do, lí qui dos dos cor res pon den tes
efe i tos tri bu tá ri os. As va lo ri za ções e des va lo ri za ções, quan do re a li za das, são
apro pri a das ao re sul ta do, em con tra par ti da da men ci o na da con ta no pa tri mô nio
lí qui do; e (III) Man ti dos até o ven ci men to - Re pre sen tam tí tu los e va lo res mo bi liá -
ri os para os qua is a So ci e da de tem in ten ção e ca pa ci da de de man ter em car te i ra
até o ven ci men to. Após seu re co nhe ci men to ini ci al, os in ves ti men tos man ti dos
até o ven ci men to são men su ra dos pelo cus to amor ti za do atra vés do mé to do dos
ju ros efe ti vos, de cres ci dos de qual quer per da por re du ção ao va lor re cu pe rá vel.
(IV) Emprés ti mos e re ce bí ve is - São ati vos fi nan ce i ros com pa ga men tos de ter mi -
ná ve is, que são co ta dos em mer ca dos ati vos e com pre en dem subs tan ci al men te
os Cré di to das Ope ra ções com Se gu ros, Res se gu ros e Pre vi dên cia. c) Re du ção 
ao Va lor Re cu pe rá vel. Os ins tru men tos fi nan ce i ros (in clu in do re ce bí ve is) não
men su ra dos pelo va lor jus to por meio do re sul ta do são ava li a dos anu al men te,
para apu rar se há evi dên cia ob je ti va de que te nha ocor ri do per da no seu va lor re -
cu pe rá vel. A re du ção ao va lor re cu pe rá vel dos re ce bí ve is é cal cu la da para os ra -

mos de vida em gru po e aci den tes pes so a is co le ti vos ba se a da em es tu do téc ni -
co in di vi du a li za do das fa tu ras, que leva em con si de ra ção o his tó ri co de per das e
os ris cos de ina dim plên cia. Com base nes te es tu do é efe tu a da pro vi são para fa -
tu ras ven ci das há mais de 90 dias. 3.2 Cus tos de Aqui si ção Di fe ri dos. Os Cus -
tos de Aqui si ção Di fe ri dos com pre en dem os cus tos de an ga ri a ção das ope ra -
ções de se gu ros e pre vi dên cia com ple men tar, que são di fe ri dos e amor ti za dos
com base na ex pe riên cia de per sis tên cia de cada pro du to e/ou pla no, cal cu la da
atu a ri al men te. 3.3 Impos tos Di fe ri dos. Os im pos tos di fe ri dos são cons ti tu í dos
me di an te a apli ca ção das alí quo tas do im pos to de ren da e con tri bu i ção so ci al, vi -
gen tes na data de en cer ra men to do ba lan ço so bre as di fe ren ças tem po rá ri as,
pre ju í zos fis ca is e base ne ga ti va de con tri bu i ção so ci al, ajus ta dos pelo va lor da
pro vi são para não re a li za ção, quan do apli cá vel. 3.4 Inves ti men tos em Co li ga -
das e Con tro la das. As par ti ci pa ções aci o ná ri as em co li ga das e con tro la das es -
tão ava li a das pelo mé to do da equi va lên cia pa tri mo ni al. Os re sul ta dos de equi va -
lên cia pa tri mo ni al são apre sen ta dos nas de mons tra ções do re sul ta do sob a ru -
bri ca "Re sul ta do Pa tri mo ni al". Os ou tros in ves ti men tos per ma nen tes es tão con -
ta bi li za dos pelo mé to do de cus to, de du zi dos de pro vi são para des va lo ri za ção.
3.5 Imo bi li za do. O imo bi li za do está con ta bi li za do ao cus to e a de pre ci a ção é
cal cu la da pelo mé to do li ne ar, com base na vida útil es ti ma da dos bens, sen do:
equi pa men tos, mó ve is, má qui nas e uten sí li os - 10% a.a.; ve í cu los e ben fe i to ri as
em imó ve is de ter ce i ros - 20% a.a.. Adi ci o nal men te, é de mons tra do de du zi do por 
per das ao va lor re cu pe rá vel acu mu la do, quan do apli cá vel. A Admi nis tra ção da
So ci e da de jul ga que as ta xas de de pre ci a ção apli ca das es tão em con so nân cia
com a vida útil e eco nô mi ca dos bens. Os ga nhos e as per das nas ali e na ções
são de ter mi na dos pela com pa ra ção do va lor de ven das com o va lor con tá bil lí -
qui do e são re co nhe ci dos em "Ga nhos e Per das com Ati vos não Cor ren tes", na
de mons tra ção do re sul ta do. 3.6 Intan gí vel. O in tan gí vel está con ta bi li za do ao
cus to e é cons ti tu í do, ba si ca men te, de gas tos com aqui si ção e de sen vol vi men to
de soft wa res para uso in ter no. As amor ti za ções são cal cu la das pelo mé to do li ne -
ar, con si de ran do o pra zo de vida útil de 5 anos, à taxa de 20% a.a. e é tes ta do por 
im pa ir ment, caso haja in di ca ti vo de per da. 3.7 Pro vi sões Téc ni cas. As pro vi -
sões téc ni cas de se gu ros de pes so as e pre vi dên cia com ple men tar aber ta são
cons ti tu í das con for me a me to do lo gia de cál cu lo des cri ta em nota téc ni ca atu a ri al
do pla no apro va do ou ela bo ra da es pe ci fi ca men te para a pro vi são, con for me art.
2º e nor mas ane xas à Re so lu ção CNSP nº 162, de 26 de de zem bro de 2006, al -
te ra da pe las Re so lu ções CNSP nº 181, de 17 de de zem bro de 2007, nº 195, de
16 de de zem bro de 2008, e nº 204, de 28 de maio de 2009, de acor do com as ca -
rac te rís ti cas dos res pec ti vos pla nos. No pas si vo cir cu lan te e não cir cu lan te fo ram 
clas si fi ca das as pro vi sões bru tas de res se gu ro. As pro vi sões cu jos ven ci men tos
ul tra pas sem o pra zo de 12 (doze) me ses sub se quen tes às res pec ti vas da tas
base, fo ram clas si fi ca das no pas si vo não cir cu lan te. No ati vo cir cu lan te fo ram re -
gis tra das as pro vi sões re fe ren tes às ope ra ções de res se gu ro, ob ti das por meio
da di fe ren ça en tre as pro vi sões bru tas e aque las cal cu la das com prê mi os e/ou si -
nis tros de du zi dos das ope ra ções de res se gu ro. 3.7.1 Pro vi sões Téc ni cas - Se -
gu ros e Pre vi dên cia Com ple men tar. 3.7.1.1 Pro vi sões Ma te má ti cas de Be -
ne fí ci os a Con ce der e de Be ne fí ci os Con ce di dos. As pro vi sões ma te má ti cas
de be ne fí ci os a con ce der, re la ti vas aos se gu ros de pes so as com co ber tu ra por
so bre vi vên cia e aos pla nos de pre vi dên cia com ple men tar aber ta na mo da li da de
de con tri bu i ção va riá vel (Vida Ge ra dor de Be ne fí cio Li vre - VGBL, Pla no Ge ra dor
de Be ne fí cio Li vre - PGBL e Fun do Ga ran ti dor de Be ne fí cio - FGB), re pre sen tam
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o mon tan te das con tri bu i ções efe tu a das pe los par ti ci pan tes, lí qui das de car re ga men to, acres ci das dos ren di men tos fi nan -
ce i ros ge ra dos pela apli ca ção dos re cur sos em fun dos de in ves ti men to es pe ci al men te cons ti tu í dos para os pla nos do tipo
PGBL e VGBL, ou acres ci das da re mu ne ra ção ga ran ti da pre vis ta para o pla no do tipo FGB. As pro vi sões ma te má ti cas de
be ne fí ci os a con ce der, re la ci o na das aos se gu ros de pes so as e aos pla nos de pre vi dên cia com ple men tar aber ta na mo da li -
da de de be ne fí cio de fi ni do, em re gi me fi nan ce i ro de ca pi ta li za ção, re pre sen tam a di fe ren ça en tre o va lor pre sen te dos be -
ne fí ci os fu tu ros e o va lor pre sen te das con tri bu i ções fu tu ras, cor res pon den tes às obri ga ções as su mi das sob a for ma de
pla nos de ren da, de pen são e pe cú lio, res pe i tan do as tá bu as bi o mé tri cas, ta xas de ju ros e as ca rac te rís ti cas do be ne fí cio.
As pro vi sões ma te má ti cas de be ne fí ci os con ce di dos re pre sen tam o va lor pre sen te dos be ne fí ci os fu tu ros cor res pon den tes 
às obri ga ções as su mi das sob a for ma de ren da, res pe i tan do as tá bu as bi o mé tri cas, ta xas de ju ros e as ca rac te rís ti cas do
be ne fí cio. 3.7.1.2 Pro vi são de Si nis tros a Li qui dar e de Be ne fí ci os a Re gu la ri zar. As pro vi sões de si nis tros a li qui dar e
de be ne fí ci os a re gu la ri zar, con ta bi li za das no pas si vo cir cu lan te, cor res pon dem ao va lor to tal dos si nis tros, pe cú li os e ren -
das ven ci dos e ain da não pa gos, atu a li za dos mo ne ta ri a men te, lí qui dos de cos se gu ros ce di dos, bru tos de res se gu ros a re -
cu pe rar e cos se gu ros ace i tos, com base nos avi sos de si nis tros e even tos ca das tra dos até a data do ba lan ço. Con for me
Re so lu ção CNSP 162, a ba i xa das re ser vas téc ni cas ocor re pelo seu efe ti vo pa ga men to. No caso da pro vi são de si nis tros
a li qui dar, é con ta bi li za do adi ci o nal men te um ajus te na mes ma, ado tan do-se um per cen tu al so bre o mon tan te re fe ren te
aos si nis tros ad mi nis tra ti vos, a fim de re fle tir os ajus tes de es ti ma ti vas e as re cu sas de si nis tros. As pro vi sões de si nis tros a
re cu pe rar e de be ne fí ci os a re gu la ri zar, con ta bi li za das no ati vo cir cu lan te, cor res pon dem à par ce la do res se gu ra dor nos si -
nis tros, pe cú li os e ren das ven ci dos e ain da não pa gos, atu a li za dos mo ne ta ri a men te. 3.7.1.3 Pro vi são de Si nis tros /
Even tos Ocor ri dos mas não Avi sa dos. A pro vi são de si nis tros/even tos ocor ri dos mas não avi sa dos (IBNR) é cons ti tu í da
para a co ber tu ra dos si nis tros/even tos ocor ri dos e ain da não avi sa dos até a data-base das de mons tra ções fi nan ce i ras,
sen do que: (i) para os ra mos de se gu ros de pes so as, a pro vi são de IBNR é cons ti tu í da com base na es ti ma ti va fi nal de si -
nis tros já ocor ri dos mas ain da não avi sa dos, adi ci o na da das des pe sas de re gu la ção. Esta pro vi são é cal cu la da com base
em mé to dos es ta tís ti co-atu a ri a is, co nhe ci dos como triân gu los de run-off, que con si de ram o de sen vol vi men to men sal his tó -
ri co dos si nis tros in cor ri dos para es ta be le cer uma pro je ção de si nis tros fu tu ros por pe río do de ocor rên cia. Tal de sen vol vi -
men to é fe i to por mon tan te en vol vi do de si nis tros, ob ser van do o pe río do dos úl ti mos 36 me ses. (ii) para os con tra tos de be -
ne fí ci os de ris co de pre vi dên cia com ple men tar, como não se tem ex pe riên cia in ter na his tó ri ca sig ni fi ca ti va, a pro vi são de
even tos ocor ri dos mas não avi sa dos é cal cu la da a par tir da apli ca ção dos per cen tu a is es ta be le ci dos pela Cir cu lar SUSEP
nº 288, de 1º de abril de 2005, so bre o so ma tó rio das con tri bu i ções e so bre o so ma tó rio dos be ne fí ci os pa gos nos úl ti mos
12 me ses, se guin do os de ma is cri té ri os de fi ni dos na re fe ri da Cir cu lar. 3.7.1.4 Pro vi são de Prê mi os não Ga nhos. A pro vi -
são de prê mi os não ga nhos é cons ti tu í da pela par ce la dos prê mi os re ti dos, pelo mé to do pro rata die, cor res pon den te aos
pe río dos de ris co não de cor ri dos dos con tra tos, con tem plan do uma es ti ma ti va para os ris cos vi gen tes e não emi ti dos com
base no his tó ri co de atra so na emis são de prê mi os. 3.7.1.5 Pro vi são de Ris cos não Expi ra dos. A pro vi são de ris cos não
ex pi ra dos é cons ti tu í da pela par ce la das con tri bu i ções emi ti das dos ris cos de pre vi dên cia com ple men tar aber ta e dos prê -
mi os emi ti dos de se gu ro de vida in di vi du al, lí qui dos de car re ga men to, pelo mé to do pro rata die, cor res pon den te aos pe río -
dos de ris co não de cor ri dos dos con tra tos, con tem plan do uma es ti ma ti va para os ris cos vi gen tes e não emi ti dos com base
no his tó ri co de atra so na emis são das con tri bu i ções e dos prê mi os. 3.7.1.6 Pro vi são de Insu fi ciên cia de Con tri bu i -
ções/Prê mi os. A pro vi são de in su fi ciên cia de con tri bu i ções é cons ti tu í da para fa zer face à ten dên cia de ma i or so bre vi da
dos par ti ci pan tes/se gu ra dos para os pla nos de pre vi dên cia com ple men tar aber ta e se gu ros de vida in di vi du al e cor res pon -
de à di fe ren ça en tre a ex pec ta ti va de vida da tá bua bi o mé tri ca apro va da nos pla nos e a ex pec ta ti va de vida da tá bua
AT-2000 Male ou AT-2000 Fe ma le. Nes se cál cu lo, são con si de ra das pre mis sas de per sis tên cia e de con ver são em ren da
e a taxa de ju ros apro va da nos pla nos. 3.7.1.7 Pro vi são de Osci la ção de Ris cos. A pro vi são de os ci la ção de ris cos é
cons ti tu í da para co brir even tu a is des vi os nos com pro mis sos es pe ra dos nos pla nos de pre vi dên cia com ple men tar aber ta e
se gu ros de vida in di vi du al e é de ter mi na da com base na ex pe riên cia de mor te e in va li dez, e ob ser va ção es ta tís ti ca da res -
pec ti va si nis tra li da de e seus des vi os, apu ran do o nú me ro de se gu ra dos ex pos tos ao ris co na data base do cál cu lo, os va lo -
res de in de ni za ção mé dia e o nú me ro de si nis tros ocor ri dos nos úl ti mos 36 (trin ta e seis) me ses. 3.7.1.8 Pro vi são de Exce -
den te Fi nan ce i ro. A pro vi são de ex ce den te fi nan ce i ro cor res pon de a um per cen tu al dos re sul ta dos fi nan ce i ros so bre o va -
lor do ren di men to que ex ce da a ren ta bi li da de mí ni ma dos pla nos de se gu ros de vida in di vi du al e pre vi dên cia com ple men tar 
aber ta que pre ve jam cláu su la de dis tri bu i ção de re sul ta dos fi nan ce i ros. 3.7.1.9 Pro vi são de Res ga tes e/ou Ou tros Va lo -
res a Re gu la ri zar. A pro vi são de res ga tes e/ou ou tros va lo res a re gu la ri zar cor res pon de aos va lo res re fe ren tes aos res ga -
tes e às de vo lu ções de con tri bu i ções/prê mi os a se rem re gu la ri za dos e às por ta bi li da des so li ci ta das nos pla nos de se gu ros
de vida in di vi du al e pre vi dên cia com ple men tar aber ta e, por qual quer mo ti vo, ain da não trans fe ri das para a en ti da de/se gu -
ra do ra re cep to ra até a data-base do ba lan ço. 3.7.1.10 Pro vi são para Des pe sas Admi nis tra ti vas. A pro vi são para des pe -
sas ad mi nis tra ti vas é cons ti tu í da para co brir des pe sas de cor ren tes de pa ga men to de be ne fí ci os, pre vis tos no pla no de pre -
vi dên cia com ple men tar aber ta e se gu ros de vida in di vi du al, em fun ção de even tos ocor ri dos e a ocor rer, sen do cal cu la do
con for me me to do lo gia apro va da na nota téc ni ca atu a ri al em cada pla no. 3.7.1.11 Pro vi são de Osci la ção Fi nan ce i ra. A
pro vi são de os ci la ção fi nan ce i ra é cons ti tu í da para al guns as sis ti dos em gozo de be ne fí cio de ren da por so bre vi vên cia de
pla nos do tipo PGBL que pos su em per cen tu al de re ver são de ex ce den te fi nan ce i ro in fe ri or a 100%. Esse va lor apu ra do é
cal cu la do men sal men te pela di fe ren ça en tre o sal do do fun do de in ves ti men to onde os re cur sos es tão apli ca dos e a soma
da Pro vi são Ma te má ti ca de Be ne fí ci os Con ce di dos com a Pro vi são de Exce den te Fi nan ce i ro cons ti tu í das para cada as sis -
ti do. 3.7.1.12 Pro vi são Com ple men tar de Prê mi os. A pro vi são com ple men tar de prê mi os é es ti ma da men sal men te por
ramo para com ple men tar a Pro vi são de Prê mi os não Ga nhos. O cál cu lo é efe tu a do pelo mé to do pro rata die, to man do-se
por base as da tas de iní cio e fim de vi gên cia do ris co e o prê mio co mer ci al re ti do, e ob ten do-se a di fe ren ça, se po si ti va, en -
tre a mé dia dos va lo res apu ra dos, di a ri a men te, para a Pro vi são de Prê mi os não Ga nhos no mês de cons ti tu i ção e a Pro vi -
são de Prê mi os não Ga nhos cons ti tu í da, con si de ran do to dos os ris cos vi gen tes, emi ti dos ou não. 3.7.1.13 Tes te de Ade -
qua ção dos Pas si vos. O CPC 11 re quer que as en ti da des que emi tem con tra tos clas si fi ca dos como con tra tos de se gu ro
ana li sem a ade qua ção dos pas si vos re gis tra dos em cada data de di vul ga ção atra vés de um tes te mí ni mo de ade qua ção.
Em de zem bro de 2010, o Mi nis té rio da Fa zen da, atra vés do Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos e da Su pe rin ten dên -
cia de Se gu ros Pri va dos, tor nou pú blica a Cir cu lar SUSEP nº 410, emi ti da em 22 de de zem bro de 2010, que ins ti tui o tes te
de ade qua ção de pas si vos para fins de ela bo ra ção das de mons tra ções fi nan ce i ras e de fi ne re gras e pro ce di men tos para
sua re a li za ção, a se rem ob ser va dos pe las so ci e da des se gu ra do ras, en ti da des aber tas de pre vi dên cia com ple men tar e
res se gu ra do ras lo ca is. Para este tes te, a  So ci e da de, ela bo rou uma me to do lo gia que con si de ra a sua me lhor es ti ma ti va de 
to dos os flu xos de ca i xa fu tu ros, uti li zan do pre mis sas atu a ri a is atu a is de to dos os con tra tos clas si fi ca dos como con tra tos
de se gu ro, sem con si de rar no vos con tra tos e cer ti fi ca dos. O tes te de ade qua ção dos pas si vos con si de rou to dos os flu xos
de ca i xa fu tu ro das obri ga ções ori un das dos con tra tos e cer ti fi ca dos vi gen tes em 31/12/2011, bru tos de res se gu ro, até o fi -
nal de vi gên cia des tas obri ga ções, sem con si de rar no vos con tra tos e cer ti fi ca dos. Os con tra tos com re no va ção au to má ti ca 
têm seus flu xos de ca i xa con si de ra dos no tes te so men te até a data da re no va ção des tes con tra tos. Para os con tra tos de
pre vi dên cia, como es ti ma ti va de so bre vi vên cia, fo ram uti li za das as tá bu as de mor ta li da de BR-EMSsb-V.2010-m e
BR-EMSsb-V.2010-f, ajus ta das por cri té rio de de sen vol vi men to das ex pec ta ti vas de lon ge vi da de, uti li zan do a ta be la de ex -
pe riên cia da SOA (es ca la G), va ri an do por ida de atin gi da e sexo. Con si de ra mos sa í das por can ce la men to e ín di ce de con -
ver si bi li da de em ren da, con for me his tó ri co dos pla nos. As ren das fo ram as su mi das como vi ta lí ci as. Como des pe sas de
ma nu ten ção fo ram con si de ra das as di re ta men te re la ci o na das com a ope ra ção, di fe ren ci a das pela fase de di fe ri men to ou
de re ce bi men to do be ne fí cio. O re sul ta do men sal do flu xo de ca i xa foi tra zi do a va lor pre sen te pela taxa de ju ros li vre de ris -
co. O re sul ta do do tes te ge rou um efe i to de R$ 1.533 nas pro vi sões e foi con ta bi li za do no re sul ta do em con tra par ti da a Pro -
vi são de Insu fi ciên cia de Con tri bu i ções. 3.7.1.14 Con tra tos de Se gu ro. A So ci e da de ca rac te ri za um Con tra to de Se gu ro,
de acor do com o CPC 11, como aque le pelo qual uma par te (o se gu ra dor) ace i ta um ris co sig ni fi can te de se gu ro de ou tra
par te (o se gu ra do) ao con cor dar em com pen sar o se gu ra do ou ou tro be ne fi ciá rio se um acon te ci men to in cer to fu tu ro es pe -
ci fi ca do (o even to se gu ra do) afe tar o se gu ra do ad ver sa men te. A So ci e da de pro ce deu à aná li se de seus ne gó ci os para de -
ter mi nar que suas ope ra ções ca rac te ri zam-se como "con tra to de se gu ro". Nes sa aná li se fo ram con si de ra dos os pre ce i tos

con ti dos no CPC 11. 3.8 Pro vi sões Ju di ci a is. O re co nhe ci men to, a men su ra ção e a di vul ga ção dos ati vos e pas si vos
con tin gen tes, são re a li za dos de acor do com as re gras es ta be le ci das pelo CPC 25 - "Pro vi sões, Pas si vos Con tin gen tes e
Ati vos Con tin gen tes" e leva em con si de ra ção a ava li a ção dos as ses so res ju rí di cos da Se gu ra do ra con for me se se gue: (a)
Con tin gên ci as ati vas - não são re co nhe ci das nas de mons tra ções fi nan ce i ras, ex ce to quan do da exis tên cia de evi dên ci as
que pro pi ci em a ga ran tia de sua re a li za ção; so bre as qua is não ca bem mais re cur sos. (b) Provisões pas si vas - são re co -
nhe ci das nas de mons tra ções fi nan ce i ras quan do, ba se a do na opi nião de as ses so res ju rí di cos e da ad mi nis tra ção, for con -
si de ra do pro vá vel o ris co de per da de uma ação ju di ci al ou ad mi nis tra ti va, com uma pro vá vel sa í da de re cur sos para li qui -
da ção das obri ga ções e quan do os mon tan tes en vol vi dos fo rem men su rá ve is com su fi ci en te se gu ran ça. (c) Obri ga ções le -
ga is, fis ca is e pre vi den ciá ri as - re fe rem-se a de man das ju di ci a is, onde es tão sen do con tes ta das a le ga li da de ou a in cons ti -
tu ci o na li da de de al guns tri bu tos (ou im pos tos e con tri bu i ções). O mon tan te dis cu ti do é quan ti fi ca do e re gis tra do con ta bil -
men te. As pro vi sões ju di ci a is de na tu re za cí vel, tra ba lhis ta e fis cal, ob je to de con tes ta ção ju di ci al, são con ta bi li za das com
base nas opi niões do de par ta men to ju rí di co in ter no, dos con sul to res le ga is in de pen den tes e da Admi nis tra ção so bre o pro -
vá vel sa í da de re cur sos para li qui da ção das obri ga ções. A So ci e da de ado tou o cri té rio de pro vi si o nar a to ta li da de das pro -
vi sões de na tu re za cí vel, tra ba lhis ta e fis cal cuja pro ba bi li da de de per da é con si de ra da pro vá vel. As pro vi sões de na tu re za
tra ba lhis ta, fis cal e cível, quan do não vin cu la das a con tra to de se gu ros, es tão con ta bi li za das na ru bri ca "Pro vi sões Ju di ci a -
is", no Pas si vo não Cir cu lan te; as pro vi sões de na tu re za cí vel vin cu la das a con tra to de se gu ros es tão con ta bi li za das na
pro vi são de Si nis tros a Li qui dar nas ru bri cas de Da nos e Pes so as, no Pas si vo Cir cu lan te quan do vin cu la das a con tra to de
se gu ros. Os ques ti o na men tos fis ca is es tão con ta bi li za dos na ru bri ca "Ou tras Con tas a Pa gar", no pas si vo não cir cu lan te e
atu a li za do mo ne ta ri a men te pela SELIC. Os ho no rá ri os de su cum bên cia são re gis tra dos com base nas in for ma ções ob ti -
das atra vés do de par ta men to ju rí di co in ter no e dos con sul to res le ga is in de pen den tes. Os va lo res es ti ma dos de per da pro -
vá ve is das provisões cí ve is e tra ba lhis tas são cor ri gi dos con for me cri té ri os de atu a li za ção mo ne tá ria e ju ros que his to ri ca -
men te são im pu ta dos às ca u sas, con si de ran do-se sua na tu re za, Tri bu nal e Re gião nos qua is a ca u sa está sen do ava li a da. 
Os cor res pon den tes de pó si tos ju di ci a is, quan do exi gi dos, es tão con ta bi li za dos na ru bri ca "De pó si tos Ju di ci a is e Fis ca is",
no ati vo não cir cu lan te, e são atu a li za dos mo ne ta ri a men te pela SELIC para os de pó si tos ju di ci a is fis ca is e pela TR para os
de pó si tos ju di ci a is tra ba lhis tas e cí ve is. 3.9 Re sul ta do. Os prê mi os de se gu ros e cos se gu ros e co mis sões de du zi dos dos
prê mi os ce di dos em cos se gu ros e res se gu ros e co mis sões cor res pon den tes são apro pri a dos ao re sul ta do quan do da
emis são das res pec ti vas apó li ces e fa tu ras de se gu ros e apro pri a dos em ba ses li ne a res no de cor rer do pra zo de vi gên cia
das apó li ces, por meio de cons ti tu i ção e re ver são de pro vi são para prê mio não ga nho e das des pe sas de co mer ci a li za ção
di fe ri das. São con ta bi li za das, tam bém, as re ce i tas de prê mi os es ti ma dos e as cor res pon den tes des pe sas de co mer ci a li za -
ção (cus tos de aqui si ção di fe ri dos) re la ti vos aos ris cos vi gen tes cu jas apó li ces ain da não fo ram emi ti das. A re ce i ta de prê -
mi os de DPVAT e as res pec ti vas pro vi sões téc ni cas são con ta bi li za das bru tas, com base nos re la tó ri os re ce bi dos da Se -
gu ra do ra Lí der dos Con sór ci os do Se gu ro DPVAT S.A. ("Se gu ra do ra Lí der") na pro por ção do per cen tu al de par ti ci pa ção
da So ci e da de no con sór cio. Com pe te a Se gu ra do ra Lí der, as fun ções de re co lher os prê mi os, co or de nar a emis são dos bi -
lhe tes, li qui dar os si nis tros e pa gar as des pe sas de ad mi nis tra ção com os re cur sos dos con sór ci os, de acor do com a Re so -
lu ção CNSP nº 154, de 8 de de zem bro de 2006. Con for me de fi ni do em ins tru men tos dos con sór ci os, 50% do re sul ta do
men sal são re ti dos pela Se gu ra do ra Lí der ao lon go do pe río do e so men te re pas sa dos lí qui dos à So ci e da de no iní cio do
exer cí cio so ci al se guin te. Os ou tros 50% dos re sul ta dos a dis tri bu ir são re pas sa dos lí qui dos no mês sub se quen te ao da
apu ra ção men sal. As ope ra ções de cos se gu ros ace i tas e re tro ces sões são con ta bi li za das com base nas in for ma ções re -
ce bi das das con gê ne res e do IRB-Bra sil Res se gu ros S.A., res pec ti va men te. As con tri bu i ções para pla nos de pre vi dên cia e 
os prê mi os de se gu ros de vida com co ber tu ra de so bre vi vên cia (VGBL) são re co nhe ci dos como Ren da de Con tri bu i ções e
Prê mi os quan do ocor re o seu efe ti vo re ce bi men to. Os di re i tos dos par ti ci pan tes são re fle ti dos me di an te a cons ti tu i ção de
pro vi sões téc ni cas em con tra par ti da ao re sul ta do do pe río do. 3.10 Be ne fí ci os a Empre ga dos. Obri ga ções por apo sen ta -
do ri as. Um pla no de con tri bu i ção de fi ni da é um pla no de be ne fí ci os sob o qual a So ci e da de paga con tri bu i ção fixa para
uma en ti da de se pa ra da, no caso a IHPREV Fun do de Pen são e não terá ne nhu ma obri ga ção le gal ou cons tru ti va de pa gar
va lo res adi ci o na is. As obri ga ções por con tri bu i ções aos pla nos de pre vi dên cia de con tri bu i ção de fi ni da são re co nhe ci das
como des pe sas de be ne fí ci os a em pre ga dos no re sul ta do nos pe río dos du ran te os qua is ser vi ços são pres ta dos pe los em -
pre ga dos. Ou tros be ne fí ci os de cur to pra zo. Ou tros be ne fí ci os de cur to pra zo tais como se gu ro sa ú de, as sis tên cia odon to -
ló gi ca, se gu ro de vida e de aci den tes pes so a is, es ta ci o na men to, vale-trans por te, vale-re fe i ção e ali men ta ção e tre i na men -
to pro fis si o nal são ofe re ci dos aos fun ci o ná ri os e ad mi nis tra do res e re co nhe ci dos no re sul ta do do exer cí cio à me di da que
são in cor ri dos. 3.11 Impos tos Cor ren tes. A pro vi são para im pos to de ren da foi cons ti tu í da à alí quo ta de 15%, acres ci da
de adi ci o nal de 10% so bre o mon tan te que ex ce der R$ 240 no ano, e a pro vi são para con tri bu i ção so ci al à alí quo ta de 15%. 
3.12 Uso de Esti ma ti vas. A pre pa ra ção das de mons tra ções fi nan ce i ras re quer que a Admi nis tra ção da So ci e da de se ba -
se ie em es ti ma ti vas e jul ga men tos para o re gis tro de cer tas tran sa ções que afe tam os ati vos e pas si vos, as re ce i tas e des -
pe sas, bem como a di vul ga ção de in for ma ções so bre da dos das suas de mons tra ções fi nan ce i ras. Os re sul ta dos fi na is
des sas tran sa ções e in for ma ções, quan do de sua efe ti va re a li za ção em pe río dos sub se quen tes, po dem di fe rir des sas es ti -
ma ti vas. As prin ci pa is es ti ma ti vas re la ci o na das às de mons tra ções fi nan ce i ras re fe rem-se ao re gis tro dos pas si vos re la ci o -
na dos a si nis tros, ao pra zo de di fe ri men to de cer tas des pe sas de co mer ci a li za ção, a pro ba bi li da de de êxi to nas ações ju di -
ci a is, dos efe i tos de cor ren tes da pro vi são para per das so bre cré di tos e ou tros ati vos das pro vi sões téc ni cas e das pro vi -
sões para con tin gên ci as. Re vi sões con tí nu as são fe i tas so bre as es ti ma ti vas e pre mis sas e o re co nhe ci men to con tá bil de
efe i tos que por ven tu ra sur jam é efe tu a do no re sul ta do do pe río do em que as re vi sões ocor rem. Infor ma ções adi ci o na is so -
bre as es ti ma ti vas en con tram-se nas se guin tes no tas: 3.7 - Pro vi sões Téc ni cas; 7 - Cré di tos Tri bu tá ri os e Pre vi den ciá ri os
e 14 - Pro vi sões Ju di ci a is.
4. GESTÃO DE RISCO
O pro ces so de ava li a ção de ris cos da So ci e da de se ba se ia em iden ti fi car e con si de rar as im pli ca ções dos ris cos
en vol vi dos, tan to no âm bi to da So ci e da de e seus pro ces sos como no do ne gó cio, e in clui a ava li a ção de ris cos ine ren tes
e de fra u des. Os fa to res ex ter nos e in ter nos são con si de ra dos nes sa ava li a ção. A So ci e da de uti li za como me to do lo gia o
COSO - Com mit tee of Spon so ring Orga ni za ti ons of the Tre ad way Com mis si on e o Enter pri se Risk Ma na ge ment (ERM)
que é um pro ces so com foco nos con tro les in ter nos e apli ca do na de ter mi na ção de es tra té gi as por toda a So ci e da de. O
es co po de atu a ção com pre en de: • Con tro les atre la dos à es tra té gia da So ci e da de; • Ge ren ci a men to de in cer te zas
ine ren tes à re a li za ção dos ob je ti vos da So ci e da de; • Ge ren ci a men to da alo ca ção de ca pi tal; • Con tro le das
opor tu ni da des, vi san do à com pe ti ti va par ti ci pa ção da So ci e da de com os ris cos co nhe ci dos e con tro la dos de fu tu ros
ne gó ci os e como con se quên cia o au men to do va lor para o aci o nis ta; • Ali nhar os li mi tes para ace i ta ção de ris co pela
cor po ra ção com as es tra té gi as ado ta das; • Oti mi zar as de ci sões ba se a das nos ris cos e pro ver me lho ri as de alo ca ção de 
ca pi tal. Para o ge ren ci a men to de ris cos da So ci e da de a res pon sa bi li da de fica a car go da área de Con tro les Inter nos com 
re por te di re to à Di re to ria de Go ver nan ça e que pos su em as se guin tes atri bu i ções: • Ela bo rar po lí ti cas, nor mas e
pro ce di men tos de ge ren ci a men to de ris cos da So ci e da de; • Exer cer acom pa nha men to per ma nen te so bre a ade rên cia
ao cum pri men to das po lí ti cas e có di go de éti ca da So ci e da de; • Man ter atu a li za da a Ma triz de Ris cos. Os com po nen tes
que cons ti tu em a base da ges tão de ris cos são: De fi ni ção de Obje ti vos, Ava li a ção de Ris cos, Iden ti fi ca ção de Ris cos,
Res pos ta ao Ris co, Ati vi da des de Con tro le, Infor ma ção e Co mu ni ca ção e Mo ni to ra men to Con tí nuo. Os ris cos po dem
ser clas si fi ca dos como: Ope ra ci o nal, Subs cri ção, Estra té gi co, Cré di to, Mer ca do, Le gal e Com pli an ce. 4.1 Sis te ma de
Con tro les Inter nos e Ges tão de Ris cos Cor po ra ti vos. A for mu la ção e re vi são das po lí ti cas de con tro les in ter nos da
So ci e da de tem por ob je ti vo a me lho ria con ti nua dos pro ces sos e con tro les na re du ção dos ris cos le van ta dos e
con tro la dos pe las áre as da So ci e da de. 4.2 Ge ren ci a men to Efe ti vo dos Ris cos. A So ci e da de faz a ges tão de ris cos
atra vés de sua Ma triz de Ris cos que visa iden ti fi car, ava li ar, tra tar, con tro lar e mo ni to rar os ris cos aos qua is as ati vi da des 
e ne gó ci os es te jam su je i tos. 

5. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
5.1 Com po si ção dos Instru men tos Fi nan ce i ros

31/12/2011 31/12/2010 (Re clas si fi ca do)

Descrição
Valor Mobiliário

Avaliado pela Curva
Ganhos/ Perdas
não Realizados

Valor de
Mercado %

Valor Mobiliário
Avaliado pela Curva

Ganhos/ Perdas
não Realizados

Valor de
Mercado %

Quotas de Fundos de Investimentos - Não Exclusivos ...................................................................  368.914  -  368.914 7,58%  282.188  -  282.188 6,99%
Quotas de Fundos de Investimentos - Exclusivos ..........................................................................  4.069.455  -  4.069.455 83,59%  3.347.280  -  3.347.280 82,97%
Categoria I - Títulos mensurados ao valor justo por meio de resultado...................................  4.438.369  -  4.438.369 91,17%  3.629.468  -  3.629.468 89,96%
Quotas de Fundos de Investimentos - Exclusivos ..........................................................................  273.845  18.721  292.566 6,01%  241.505  16.379  257.884 6,39%
Categoria II - Títulos disponíveis para venda .............................................................................  273.845  18.721  292.566 6,01%  241.505  16.379  257.884 6,39%
Total no Circulante .......................................................................................................................  4.712.214  18.721  4.730.935 97,18%  3.870.973  16.379  3.887.352 96,35%
Letras Financeiras do Tesouro .......................................................................................................  -  -  - 0,00%  226  -  226 0,01%
Debêntures de Distribuição Pública................................................................................................  3.714  -  3.714 0,08%  3.365  -  3.365 0,08%
Certificado de Recibo Imobiliário ....................................................................................................  1.655  -  1.655 0,03%  1.999  -  1.999 0,05%
Quotas de Fundos de Investimentos - Não Exclusivos Bloqueio Judicial........................................  5.740  -  5.740 0,12%  20.976  -  20.976 0,52%
Quotas de Fundos de Investimentos - Exclusivos Bloqueio Judicial ...............................................  2.568  -  2.568 0,05%  2.380  -  2.380 0,06%
Categoria II - Títulos disponíveis para venda .............................................................................  13.677  -  13.677 0,28%  28.946  -  28.946 0,72%
Quotas de Fundos de Investimentos - Exclusivos ..........................................................................  122.576  -  122.576 2,51%  118.153  -  118.153 2,93%
Quotas de Fundos de Investimentos - Exclusivos Bloqueio Judicial ...............................................  1.325  -  1.325 0,03%  -  -  - 0,00%
Categoria III - Títulos mantidos até o vencimento ......................................................................  123.901  -  123.901 2,54%  118.153  -  118.153 2,93%
Total no Não Circulante ...............................................................................................................  137.578  -  137.578 2,82%  147.099  -  147.099 3,65%

As quo tas de fun dos de in ves ti men tos es tão va lo ri za das pe los va lo res das quo tas di vul ga das pe las ins ti tu i ções fi nan ce i -
ras ad mi nis tra do ras dos res pec ti vos fun dos. 
A mo vi men ta ção dos ins tru men tos fi nan ce i ros é apre sen ta da aba i xo:

Valor justo por 
meio de resultado

Disponível
para venda

 Mantidos até
o vencimento Total 

Saldo em 31/12/2010.......................  3.629.468  286.830  118.153  4.034.451 
Aplicação..........................................  1.705.814  24.588  -  1.730.402 
Resgate............................................  (1.214.549)  (19.419)  -  (1.233.968)
Rentabilidade ...................................  317.636  14.244  5.748  337.628 
Saldo em 31/12/2011.......................  4.438.369  306.243  123.901  4.868.513 
As car te i ras dos fun dos de in ves ti men tos ex clu si vos são com pos tas como se se gue:

31/12/2011

Até 1 ano
De 1 a 5

anos
Acima 

de 5 anos
Sem

Vencimento Total 
Circulante
Ações de Cia Abertas ..................................................  -  -  -  377.617  377.617 
Certificado de Depósito Bancário.................................  186.025  42.214  40.353  -  268.592 
Debêntures de Distribuição Pública .............................  54.433  291.928  34.727  -  381.088 
Depósito a Prazo com Garantia Especial.....................  24.401  10.933  -  -  35.334 
Fundo de Invest. De Ações..........................................  22.350  -  -  -  22.350 
Fundo de Invest. de Renda Fixa ..................................  170.619  -  -  -  170.619 
Fundos de Invest Dir Creditórios..................................  108.241  -  -  -  108.241 
Letras do Tesouro Nacional .........................................  20.079  1.153.372  -  -  1.173.451 
Letras Financeiras do Tesouro ....................................  342.106  455.111  9.890  -  807.107 
Notas do Tesouro Nacional .........................................  156.965  115.357  745.062  -  1.017.384 
Outros Ativos (Passivos)..............................................  238  -  -  -  238 

 1.085.457  2.068.915  830.032  377.617  4.362.021 
Não Circulante
Letras Financeiras do Tesouro ....................................  377  3.483  -  -  3.860 
Notas do Tesouro Nacional .........................................  -  -  122.576  -  122.576 
Outros Ativos (Passivos)..............................................  33  -  -  -  33 

 410  3.483  122.576  -  126.469 
31/12/2010

Até 1 ano
De 1 a 5

anos
Acima 

de 5 anos
Sem

Vencimento Total 
Circulante
Ações de Cia Abertas ..................................................  -  -  -  361.585  361.585 
Certificados de Depósitos Bancários 
 a prazo - CDB.............................................................  113.244  46.689  3.464  -  163.397 
Debêntures de Distribuição Pública .............................  29.066  529.264  17.832  -  576.162 
Fundo de Investimentos em Renda Fixa ......................  178.171  -  -  -  178.171 
Letras do Tesouro Nacional .........................................  60.298  846.976  199  -  907.473 
Letras Financeiras do Tesouro.....................................  23.981  359.856  1.286  -  385.123 
Notas do Tesouro Nacional..........................................  175.119  68.268  597.047  -  840.434 
Operações Compromissadas.......................................  50.821  -  -  -  50.821 
Outras Aplicações .......................................................  34.840  9.877  -  9.014  53.731 
Quotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios.  87.189  862  216  -  88.267 

 752.729  1.861.792  620.044  370.599  3.605.164 
Não Circulante
Letras do Tesouro Nacional .........................................  -  1.986  -  -  1.986 
Letras Financeiras do Tesouro.....................................  -  79  -  -  79 
Notas do Tesouro Nacional..........................................  -  -  118.467  -  118.467 
Outras Aplicações .......................................................  -  -  -  1  1 

 -  2.065  118.467  1  120.533 
A So ci e da de, com base na Car ta SUSEP/DITEC/CGSOA n. 58/2011 de 19/12/2011, está man ten do a apre sen ta ção dos 
de pó si tos a pra zo com ga ran tia es pe ci al - DPGE´s como tí tu los até o ven ci men to. Os ven ci men tos das apli ca ções fi nan -
ce i ras dos tí tu los e va lo res mo bi liá ri os, com ex ce ção dos fun dos, es tão dis tri bu í dos da se guin te for ma:

31/12/2011 31/12/2010
Valor Mobiliário

Avaliado pela Curva
Valor de
Mercado

Valor Mobiliário
Avaliado pela Curva Valor de Mercado

De 1 a 5 anos ...................  1.655  1.655  2.224  2.224 
Acima de 5 anos...............  3.714  3.714  3.366  3.366 
Total.................................  5.369  5.369  5.590  5.590 

5.2 Aná li se de Sen si bi li da de dos Instru men tos Fi nan ce i ros. A Aná li se de Sen si bi li da de dos Instru men tos Fi nan ce i -
ros foi ela bo ra da le van do em con si de ra ção: (i) O Va lue at Risk (V@R) pa ra mé tri co que é a per da má xi ma es pe ra da da
car te i ra, a um ní vel de con fi an ça, den tro de um ho ri zon te de tem po de ter mi na do. Para este caso uti li za mos a ja ne la de 1
dia com ní vel de con fi an ça de 95%. A vo la ti li da de foi cal cu la da uti li zan do o mo de lo de Mé di as Mó ve is Expo nen ci al men te 
Pon de ra das (EWMA, em in glês). (ii) DV01 (do lar-va lue for one ba sis-po int) é uma mé tri ca de ris co uti li za da am pla men te
pelo mer ca do de ren da fixa. Con sis te em va ri ar em um ba sis-po int, ou 0,01%, a taxa de ju ros e ve ri fi car o quan to o va lor
jus to do tí tu lo se al te ra. No qua dro aba i xo apre sen ta mos o cál cu lo da per da es pe ra da em um dia com 95% de con fi an ça
atra vés da me to do lo gia V@R pa ra mé tri co e a per da com a os ci la ção de um ba sis-po int (0,01%) na taxa de ju ros pela
me to do lo gia DV01.
ANALISE DE SENSIBILIDADE
Fatores de Risco (R$ mil) - 31/12/2011  DIV01 VaR
Préfixado / DI .......................................   151  94 
IGPM ...................................................  380  4.030 
IPCA ....................................................  392  1.469 
Ações...................................................  -  10.463 
5.3 Cri té rio Ado ta do na De ter mi na ção do Va lor Jus to. Os ati vos man ti dos em car te i ra ou nos fun dos de in ves ti men to
ex clu si vos são ava li a dos a va lor jus to, uti li zan do-se pre ços ne go ci a dos em mer ca dos ati vos e ín di ces di vul ga dos pela
Asso ci a ção Bra si le i ra das Enti da des dos Mer ca dos Fi nan ce i ros e de Ca pi ta is - ANBIMA, ex ce to para os tí tu los clas si fi ca -
dos como man ti dos até o ven ci men to, que são atu a li za dos pe los in de xa do res e ta xas pac tu a das por oca sião de suas aqui -
si ções. Os ati vos fo ram clas si fi ca dos por ní ve is de hi e rar quia de men su ra ção a va lor jus to, sen do: ní vel 1: Pre ços co ta dos
(não ajus ta dos) em mer ca dos ati vos para ati vos e pas si vos e idên ti cos e ní vel 2: Inputs, ex ce to pre ços co ta dos, in clu í dos
no Ní vel 1 que são ob ser vá ve is para o ati vo ou pas si vo, di re ta men te (pre ços) ou in di re ta men te (de ri va do de pre ços). Ní vel
1. • Tí tu los de Ren da Va riá vel e Ações de Com pa nhia de Ca pi tal Aber to Co ta das em Bol sa de Va lo res ou Mer ca do de Bal -
cão: Cal cu la dos com base no va lor do fe cha men to diá rio di vul ga do pela BM&FBOVESPA; • Instru men tos Fi nan ce i ros De -
ri va ti vos: Cal cu la dos com base nas co ta ções diá ri as di vul ga das pela BM&FBOVESPA. • Tí tu los de Ren da Fixa - Pú bli cos:
Ne go ci a dos di a ri a men te em am bi en te de bal cão com fon te de pre ço co ta dos pron ta e re gu lar men te (ANBIMA); Ní vel 2. •
Cer ti fi ca dos de De pó si to Ban cá rio (CDB): Se jam CDBs pós ou pré-fi xa dos, são tí tu los cal cu la dos a par tir do flu xo de ca i xa
des con ta do de acor do com os cri té ri os de fi ni dos no ma nu al de ava li a ção a mer ca do do ad mi nis tra dor da car te i ra ad mi nis -
tra da; • De pó si to a Pra zo com Ga ran tia Espe ci al (DPGE): São tí tu los pós-fi xa dos cal cu la dos a par tir do flu xo de ca i xa des -
con ta do uti li zan do os va lo res fu tu ros do in de xa dor de acor do com os cri té ri os de fi ni dos no ma nu al de ava li a ção a mer ca do
do ad mi nis tra dor da car te i ra ad mi nis tra da; • Cer ti fi ca do de Re ce bí vel Imo bi liá rio (CRI): É um tí tu lo de cré di to las tre a do em
cré di tos imo bi liá ri os e de emis são ex clu si va das Com pa nhi as Se cu ri ti za do ras de Cré di tos Imo bi liá ri os. A re mu ne ra ção é
cor ri gi da, em ge ral, por um ín di ce de pre ços ou pela taxa re fe ren ci al (TR) e o va lor jus to é cal cu la do a par tir do flu xo de ca i -
xa des con ta do de acor do com os cri té ri os de fi ni dos no ma nu al de ava li a ção a mer ca do do ad mi nis tra dor; • De bên tu res:
Cal cu la dos com base nas in for ma ções de ne go ci a ções em mer ca dos se cun dá ri os de bal cão (CETIP) ou, no caso de sua
ine xis tên cia, por cri té ri os de fi ni dos pelo ad mi nis tra dor da car te i ra ad mi nis tra da de acor do com os cri té ri os de fi ni dos em seu 
ma nu al de ava li a ção a mer ca do; • Fun dos de Inves ti men to Exclu si vos e Qu o tas de Fun dos não Exclu si vos: O va lor da cota 
é cal cu la do pelo ad mi nis tra dor e di vul ga do di a ri a men te sen do os ati vos cons tan tes da car te i ra cal cu la dos atra vés do ma -
nu al de ava li a ção a mer ca do do ad mi nis tra dor. Os ati vos dos fun dos de in ves ti men to são ava li a dos se gun do cri té ri os de -
ter mi na dos pela Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os (CVM) que são con sis ten tes com os cri té ri os ado ta dos pela So ci e da de.
Se gue-se a com po si ção dos ins tru men tos fi nan ce i ros men su ra dos a va lor jus to:

31/12/2011 31/12/2010
Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total

Ações  377.617 -  377.617  361.585 -  361.585 
Letras do Tesouro Nacional  1.173.451 -  1.173.451  909.459 -  909.459 
Letras Financeiras do Tesouro  810.969  -  810.969  385.428  -  385.428 
Notas do Tesouro Nacional  1.139.959  -  1.139.959  958.901  -  958.901 
Operações Compromissadas -  -  -  50.821  -  50.821 
Certificados de Depósitos Bancários a
Prazo - CDB -  268.591  268.591 -  163.397  163.397 
Debêntures -  384.802  384.802 -  579.527  579.527 
Depósito a Prazo com Garantia Especial -  35.334  35.334 - -  - 
Certificado de Recibo Imobiliário -  1.655  1.655 -  1.999  1.999 
Fundos de Investimentos Não Exclusivos -  675.864  675.864 -  569.602  569.602 
Outras Aplicações -  271  271 -  53.732  53.732 
Total  3.501.996  1.366.517  4.868.513  2.666.194  1.368.257  4.034.451 
5.4 De ri va ti vos. 5.4.1 Po lí ti ca de Uti li za ção. A po lí ti ca de uti li za ção de ins tru men tos fi nan ce i ros de ri va ti vos, prin ci pal -
men te de con tra tos fu tu ros e de swaps man ti dos nos fun dos de in ves ti men tos ex clu si vos, tem como ob je ti vo prin ci pal
pro te ger os ati vos da Sociedade dos ris cos de mer ca do. 5.4.2 Estra té gi as de Ge ren ci a men to de Ris cos. As car te i ras
dos fun dos de in ves ti men tos ex clu si vos são ana li sa das di a ri a men te, vi san do iden ti fi car even tu a is di fe ren ças de alo ca -
ção dos ati vos em re la ção aos ob je ti vos de ren ta bi li da de dos fun dos. 5.4.3 Ris cos Asso ci a dos. Os ris cos as so ci a dos a
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es sas es tra té gi as são men su ra dos atra vés do sis te ma de con tro le de ris co (Risk con trol), além do con tro le de ris co de -
sem pe nha do pe los ad mi nis tra do res fi du ciá ri os dos fun dos. Du ran te os cál cu los dos va lo res em ris co em fun ção dos ati -
vos ne go ci a dos e ex pec ta ti vas de ta xas de ju ros e os ci la ções de mer ca do, a So ci e da de ve ri fi ca se es ses va lo res, em um 
am bi en te de stress de mer ca do, po dem com pro me ter a ren ta bi li da de em re la ção ao que está de ter mi na do nos res pec ti -
vos re gu la men tos dos fun dos. 5.4.4 Po si ção Con tra tos Fu tu ro/Swap. Em 31 de de zem bro de 2011, a So ci e da de pos -
su ía os se guin tes ins tru men tos fi nan ce i ros de ri va ti vos em fun dos ex clu si vos, re pre sen ta dos por con tra tos fu tu ro e swap
ne go ci a do na Bol sa de Mer ca do ri as e Fu tu ros (BM&F).

31/12/2011

Futuro Posição
Venci-
mento

Indexador de
re fe rên cia

Quanti-
dade

PU em
Reais

Valor Total
em R$ mil Objetivo

DI Vendido jan/12  CDI  (210) 99.918  (20.983) Hed ge pa pel pré fi xa do
DI Vendido jul/12  CDI  (30) 95.245  (2.857) Hed ge pa pel pré fi xa do
DI Vendido jan/13  CDI  (78) 90.842  (7.086) Hed ge pa pel pré fi xa do
DI Vendido abr/13  CDI  (50) 88.726  (4.436) Hed ge pa pel pré fi xa do
DI Vendido jul/13  CDI  (469) 86.439  (40.540) Hed ge pa pel pré fi xa do
DI Vendido jan/14  CDI  (163) 81.863  (13.344) Hed ge pa pel pré fi xa do
DI Comprado jan/17  CDI  1 57.798  58 Hed ge pa pel pré fi xa do

IND Comprado fev/12  IBOVESPA  371 57.100  21.184 Hed ge Índi ce
WIN Comprado fev/12  IBOVESPA  19 11.420  217 Hed ge Índi ce

OPD DOL - PUT Comprado jan/12 OPD DOL 1.60  85  -  - 
OPD DOL - PUT Vendido jan/12 OPD DOL 1.55  (85)  -  - 

31/12/2010

Futuro Posição
Venci-
mento

Indexador de
referência

Quanti-
dade

PU em
Reais

Valor Total
em R$ mil Objetivo

DI1 Vendido fev/11  CDI  20 70.050  1.401 Hedge papel pré fixado
DI1 Vendido jan/12  CDI  149 89.214  13.293 Hedge papel pré fixado
DI1 Vendido jul/11  CDI  17 94.656  1.609 Hedge papel pré fixado
DI1 Comprado jul/12  CDI  46 84.085  3.868 Hedge papel pré fixado
DI1 Comprado out/11  CDI  120 91.831  11.020 Hedge papel pré fixado

FUT IND Comprado fev/11  FUT IND  14 70.050  981 Hedge Índice
OPD DOL - PUT Vendido jan/11 OPD DOL 1.60  27 427  12 
OPD DOL - PUT Comprado jan/11 OPD DOL 1.55  27 1.201  32 
A Sociedade não ob te ve ne nhum ga nho ou per da ou man tém po si ções sig ni fi ca ti vas em de ri va ti vos em seus fun dos ex -
clu si vos, com ex ce ção dos fun dos ga ran ti do res de re ser va dos pla nos atre la dos a pro du tos de PGBL e VGBL, não ge -
ran do ren di men to fi nan ce i ro para esta So ci e da de.
6. PRÊMIOS A RECEBER

31/12/2011 31/12/2010
Prestamistas........................................................................................................  30.205  8.363 
Acidentes Pessoais .............................................................................................  1.927  1.369 
Vida em Grupo ....................................................................................................  35.343  22.993 
Vida Individual .....................................................................................................  2.088  3.580 
Total de Prêmios a Receber..............................................................................  69.563  36.305 
Redução do Valor Recuperável ...........................................................................  (5.813)  (3.548)
Total....................................................................................................................  63.750  32.757 
A mo vi men ta ção dos prê mi os a re ce ber, com põe-se como se se gue:
Saldo em 31 de Dezembro de 2010 ................................................................................................  32.757 
(+) Prêmios Emitidos.........................................................................................................................  1.101.522 
(+) Custo de Apólice e IOF................................................................................................................  1.298 
(-) Prêmios Cancelados.....................................................................................................................  (94.395)
(-) Recebimentos...............................................................................................................................  (975.167)
Constituição/Reversão de Provisão para Perda ................................................................................  (2.265)
Saldo em 31 de Dezembro de 2011 ................................................................................................  63.750 
6.1 Ida de dos Prê mi os a Re ce ber. Os prê mi os a re ce ber por ven ci men to, lí qui dos da re du ção ao va lor re cu pe rá vel, es -
tão dis tri bu í dos da se guin te for ma:
A vencer 31/12/2011 31/12/2010
De 1 até 30 dias...................................................................................................  58.829  28.512 
Vencidos
1 até 30 dias ........................................................................................................  3.431  3.178 
31 até 60 dias ......................................................................................................  755  222 
61 até 120 dias ....................................................................................................  145  224 
121 até 180 dias ..................................................................................................  88  122 
181 até 365 dias ..................................................................................................  122  104 
mais de 365 dias..................................................................................................  380  395 
Total ....................................................................................................................  63.750  32.757 

7. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS
Os cré di tos tri bu tá ri os e pre vi den ciá ri os são com pos tos da se guin te for ma:

 Cir cu lan te  Não Cir cu lan te 
31/12/2010

31/12/2011 (Reclassificado) 31/12/2011 31/12/2010
Imposto de Renda Diferido  -  -  29.837  29.683 
  Prejuízos Fiscais  -  -  5.269  7.268 
  Diferenças Temporárias  -  -  24.568  22.415 
Contribuição Social Diferida  -  -  18.810  18.717 
  Base Negativa  -  -  4.037  5.236 
  Diferenças Temporárias  -  -  14.773  13.481 
Impostos a Recuperar  6.867  7.471  -  - 
  Imposto de Renda  3.360  4.244  -  - 
  Contribuição Social  1.317  587  -  - 
  COFINS  1.541  1.950  -  - 
  PIS  624  676  -  - 
  Outros  25  14  -  - 

 6.867  7.471  48.647  48.400 
Em 31 de de zem bro de 2011, a So ci e da de pos su ía pre ju í zos fis ca is e base ne ga ti va de con tri bu i ção so ci al acu mu la dos
nos mon tan tes de R$ 21.252 e R$ 26.913 (R$ 29.249 e R$ 34.910 em 31 de de zem bro de 2010), res pec ti va men te. Os pre -
ju í zos fis ca is e a base ne ga ti va de con tri bu i ção so ci al são com pen sá ve is anu al men te, à ra zão de 30% dos lu cros tri bu tá ve -
is, sen do am bos im pres cri tí ve is. O ano de for ma ção do pre ju í zo fis cal e da base ne ga ti va de con tri bu i ção so ci al são como
se se gue:

Prejuízo Fiscal Base Negativa
2003....................................................................................................................  9.319  14.980 
2005....................................................................................................................  11.933  11.933 
Saldo ..................................................................................................................  21.252  26.913 
A So ci e da de ava lia pe ri o di ca men te a ex pec ta ti va de re a li za ção dos cré di tos tri bu tá ri os di fe ri dos com base em es tu do
téc ni co, ela bo ra do de acor do com a le gis la ção vi gen te, que de mons tra a pro ba bi li da de de ocor rên cia de obri ga ções fu tu -
ras com im pos tos e con tri bu i ções que per mi tam a re a li za ção do cré di to tri bu tá rio. Em li nha com a ex pec ta ti va de ren ta bi -
li da de fu tu ra de suas ope ra ções e com base em pro je ções apro va das pela Admi nis tra ção, a So ci e da de es ti ma re a li zar
es ses cré di tos tri bu tá ri os di fe ri dos em até cin co anos. A ex pec ta ti va de re a li za ção, por ano, dos cré di tos di fe ri dos é apre -
sen ta da como se segue:

IR Diferido CS Diferido
2012....................................................................................................................  8.122  4.873 
2013....................................................................................................................  4.582  3.598 
2014....................................................................................................................  4.896  2.938 
2015....................................................................................................................  5.925  3.555 
2016....................................................................................................................  6.312  3.846 
A mo vi men ta ção de tri bu tos di fe ri dos é com posta da se guin te for ma:

Prejuízo fiscal 31/12/2010 31/12/2011 Movimentação
Saldo de Prejuízos Fiscais Períodos Anteriores 29.249 21.252 7.997
IRPJ Diferido sobre prejuizo fiscal 7.268 5.269 1.999

Base Negativa 31/12/2010 31/12/2011 Movimentação
Saldo de Base Negativa Períodos Anteriores 34.910 26.913 7.997
CSLL Diferido sobre base negativa 5.236 4.037 1.199

Di fe ren ças Tem po rá ri as
Imposto de Renda 31/12/2010 31/12/2011

Outras Provisões ...............................................................................................  7.900  6.167 
Participações resultados....................................................................................  11.099  (6.700)
Fundo de Marketing ..........................................................................................  1.027  (514)
Outras Receitas (Atualização Depósito Judicial) ...............................................  (2.047)  (3.869)
Participação nos Lucros - Funcionários ............................................................  (12.127)  7.037 
Cofins Exigibilidade Suspensa ..........................................................................  3.915  5.582 
PIS Exigibilidade Suspensa ..............................................................................  636  907 
Total das Diferenças temporárias ..................................................................  10.403  8.610 
 Alíquota aplicada - IRPJ- 25% .......................................................................  2.601  2.153 

Contribuição Social 31/12/2010 31/12/2011
Outras Provisões ...............................................................................................  7.900  6.167 
Participações resultados....................................................................................  13.023  (6.700)
Fundo de Marketing ..........................................................................................  1.027  (514)
Outras Receitas (Atualização Depósito Judicial) ...............................................  (2.047)  (3.869)
Participação nos Lucros - Funcionários ............................................................  (13.352)  7.037 
Cofins Exigibilidade Suspensa ..........................................................................  3.915  5.582 
PIS Exigibilidade Suspensa ..............................................................................  636  907 
Total das Diferenças temporárias ..................................................................  11.102  8.610 
Alíquota aplicada - CSLL - 15%.......................................................................  1.665  1.292 

8. INVESTIMENTOS
Os in ves ti men tos são com pos tos da se guin te for ma:

Qu an ti da de de Ações Quantidade % de Par- Capital Patrimônio Lucro (Prejuízo) Investimento Resultado Patrimonial
Investimentos ON PN de Cotas ticipação Social Líquido Líquido do Ano 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010
Icatu Capitalização S.A..........................................................  376.127.276  41.866.948  - 100,00%  96.525  205.081  78.093  205.081   172.287  78.093 58.128 
Companhia Brasileira de Seguros e Previdência ...................  468  468  - 100,00%  58.052  11.851  1.031  11.851  10.820  1.031 556 
Brasilcap Capitalização S.A ...................................................  54.010.798  -  - 16,67%  79.054  243.708  165.077  40.626  23.796  27.518  18.339 
Icatu Serviços de Adm. Previdenciária Ltda........................... -  -  11.242.606 99,98%  11.245  3.300  (3.528)  3.300  2.828  (3.527)  (529)
Icatu Vanguarda Adm. de Recursos Ltda............................... -  -  157.999 99,99%  158  23.933  7.262  23.930  18.899  7.262  1.532 
Icatu Consultoria Ltda. ...........................................................  -  -  486 0,99%  521  1.989  130  19  18  1  1 
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. ....  245.905  -  - 1,64%  15.000  20.210  -  239  316  7  7 
Total das Participações Acionárias ....................................  285.046   228.964  110.385  78.034 
Incentivos Fiscais ..................................................................  -  -  -  -  -  -  -  115  115  -  - 
(-) Provisão para Desvalorização ...........................................  -  -  -  -  -  -  -  (115)  (115)  -  (34)
Total de Investimentos ........................................................  285.046   228.964  110.385  78.000 
Para o cál cu lo do in ves ti men to pelo mé to do de equi va lên cia pa tri mo ni al fo ram uti li za das as res pec ti vas de mons tra ções fi nan ce i ras das in ves ti das nas da tas base de 31 de de zem bro de 2011 e de 2010. Apre sen ta mos, a se guir, a mo vi men ta ção
das par ti ci pa ções aci o ná ri as da So ci e da de:

31/12/2011
Saldo em 
31/12/2010

Ajuste de 
Exerc Anterior Adições Baixas

Dividendos
/ JSCP

Ajuste
 TVM

Equivalência
 Patrimonial

Saldo em 
31/12/2011

Icatu Capitalização S.A ...................................................................................  172.287 -  -  -  (50.628)  5.329  78.093  205.081 
Companhia Brasileira de Seguros e Previdência ............................................  10.820  -  -  -  -  -  1.031  11.851 
Brasilcap Capitalização S.A ............................................................................  23.796  -  -  -  (10.688)  -  27.518  40.626 
Icatu Serviços de Adm. Previdenciária Ltda. ...................................................  2.828  -  4.000  (1)  -  -  (3.527)  3.300 
Icatu Vanguarda Adm. de Recursos Ltda........................................................  18.899  -  -  -  -  (2.231)  7.262  23.930 
Icatu Consultoria Ltda. ....................................................................................  18  -  -  -  -  -  1  19 
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT.....................................  316  -  -  (84)  7  -  -  239 
Total ...............................................................................................................   228.964 -  4.000  (85)  (61.309)  3.098  110.378  285.046 

31/12/2010 (Re e la bo ra do)
Saldo em 
31/12/2009

Ajuste de 
Exerc Anteriores Adições Baixas

Dividendos
/ JSCP

Ajuste
 TVM

Equivalência
 Patrimonial

Saldo em 
 31/12/2010

Icatu Capitalização S.A ..................................................................................  188.760 (1.866)  -  -  (86.850)  14.115  58.128   172.287
Companhia Brasileira de Seguros e Previdência............................................  10.274  (20)  -  -  -  10  556  10.820 
Brasilcap Capitalização S.A ...........................................................................  23.757  40  -  -  (18.340)  -  18.339  23.796 
Icatu Serviços de Adm. Previdenciária Ltda. ..................................................  3.357  -  -  -  -  -  (529)  2.828 
Icatu Vanguarda Adm. de Recursos Ltda. ......................................................  15.138  -  -  -  -  2.229  1.532  18.899 
Icatu Consultoria Ltda. ...................................................................................  17  -  -  -  -  -  1  18 
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT....................................  301  -  8  -  7  -  -  316 
Total ..............................................................................................................  241.604  (1.846)  8  -  (105.183)  16.354  78.027   228.964 

 9. INTANGÍVEL
O ati vo in tan gí vel é com pos to, prin ci pal men te, por gas tos com aqui si ção, de sen vol vi men to e im plan ta ção de sis te mas
in for ma ti za dos para uso in ter no, clas si fi ca dos como soft wa res, mar cas e paten tes e cus to de aqui si ção de car te i ras de
se gu ros e pre vi dên cia, con for me de mons tra do abaixo: 

Taxa 31/12/2011 31/12/2010
 Anual de Custo de Amortização Valor Valor

Amortização (%) Aquisição Acumulada Líquido Líquido
Marcas e Patentes ...............  -  71  -  71  71 
Softwares ............................. 20  44.814  (17.108)  27.706  22.150 
Projetos................................ 20  24.433  (24.424)  9  17 
Total .....................................  69.318  (41.532)  27.786  22.238 
A mo vi men ta ção do Intan gí vel é apre sen ta da aba i xo:

Saldo em
31/12/2010 Adições Baixas Amortização

Saldo em
31/12/2011

Marcas e Patentes .............. 71 - - - 71
Softwares ............................ 22.150 11.152 ( 1.470) (4.126) 27.706
Projetos............................... 17 - - (8) 9
Total .................................... 22.238 11.152 ( 1.470) (4.134) 27.786
10. DEPÓSITOS DE TERCEIROS
Os de pó si tos de ter ce i ros re fe rem-se, prin ci pal men te, a prê mi os, tí tu los e con tri bu i ções pa gos pe los se gu ra dos e par ti ci -
pan tes, cu jas apó li ces e cer ti fi ca dos ain da não fo ram emi ti dos, e a de pó si tos ban cá ri os re fe ren tes a re ce bi men tos de
prê mi os e con tri bu i ções que ain da não fo ram iden ti fi ca dos. A ida de dos De pó si tos de Ter ce i ros está dis tri bu í da da se -
guin te forma:

31/12/2011 31/12/2010
1 até 30 dias..............................................................................................................  956  1.239 
31 até 60 dias............................................................................................................  1.027  215 
61 até 120 dias..........................................................................................................  1.044  254 
121 até 180 dias........................................................................................................  1.469  548 
181 até 365 dias........................................................................................................  2.344  1.012 
mais de 365 dias .......................................................................................................  8.741  11.349 
Total ..........................................................................................................................  15.581  14.617 
11. PROVISÕES TÉCNICAS E CUSTOS DE AQUISIÇÃO DIFERIDOS - SEGUROS E RESSEGUROS
As pro vi sões téc ni cas e os cus tos de aqui si ção di fe ri dos, por ramo, es tão de mons tra das a se guir:

31/12/2011

Provisões Técnicas Danos (*) Pessoas
Vida 

Individual

Vida com
Cobertura por
Sobrevivência Total

Circulante
Prêmios não Ganhos ...................................  5  15.165  -  -  15.170 
Prêmios não Ganhos - RVNE ......................  24  11.444  -  -  11.468 
Sinistros a Liquidar .....................................  29.170  109.829  -  -  138.999 
Sinistros Ocorridos mas não Avisados.........  14.814  188.140  -  -  202.954 
Benefícios Concedidos ................................  -  -  24  164  188 
Excedente Financeiro ..................................  -  -  1  -  1 
Riscos não Expirados ..................................  -  -  314  -  314 
Oscilação de Riscos ....................................  -  -  789  -  789 
Eventos Ocorridos mas não Avisados .........  -  -  1.832  -  1.832 
Benefícios a Regularizar..............................  -  -  4.675  -  4.675 
Provisão Complementar de Prêmios ...........  36  8.263  9  -  8.308 
Provisão para Despesas Administrativas ....  118  -  -  -  118 
Resgates e/ou Outros Valores a
Regularizar .................................................  -  -  10.039  5.277  15.316 

 44.166 332.842  17.683  5.441  400.132 
Não Circulante
Prêmios não Ganhos ...................................  -  10.569  -  -  10.569 
Benefícios a Conceder.................................  -  -  872  1.442.728  1.443.600 
Benefícios Concedidos ................................  -  -  195  1.795  1.990 
Insuficiência de Prêmios ..............................  -  -  26  -  26 
Provisão para Despesas Administrativas ....  -  -  11  4  15 

 -  10.569  1.104  1.444.527  1.456.200 

31/12/2010

Provisões Técnicas Danos (*) Pessoas
Vida

Individual

Vida com
Cobertura por
Sobrevivência Total

Circulante
Prêmios não Ganhos  -  10.339  -  -  10.339 
Prêmios não Ganhos - RVNE  -  6.095  -  -  6.095 
Sinistros a Liquidar  41.760  109.777  -  -  151.537 
Sinistros Ocorridos mas não Avisados  2.669  62.965  -  -  65.634 
Benefícios Concedidos  -  -  23  21  44 
Riscos não Expirados  -  -  312  -  312 
Oscilação de Riscos  -  -  481  -  481 
Eventos Ocorridos mas não Avisados  -  -  1.585  -  1.585 
Benefícios a Regularizar  -  -  3.345  -  3.345 
Provisão Complementar de Prêmios  -  5.976  -  -  5.976 
Provisão para Despesas Administrativas  103  -  -  -  103 
Resgates e/ou Outros Valores a Regularizar  -  -  9.359  5.017  14.376 

 44.532  195.152  15.105  5.038  259.827 
Não Circulante
Prêmios não Ganhos.........................................  -  2.439  -  -  2.439 
Benefícios a Conceder ......................................  -  -  1.152  1.095.383  1.096.535 
Benefícios Concedidos......................................  -  -  199  42  241 
Insuficiência de Prêmios....................................  -  -  26  -  26 
Provisão para Despesas Administrativas ..........  -  -  8  1  9 

 -  2.439  1.385  1.095.426  1.099.250 
(*) Ra mos in clu í dos: Pres ta mis ta Ha bi ta ci o nal, Pres ta mis ta Ru ral e DPVAT.

31/12/2011 31/12/2010

Custos de Aquisição
Diferidos - Seguros

Aci-
dentes

Pes-
soais

Vida
Indivi-

dual
Vida em
 Grupo

Presta-
mistas Total

Aci-
dentes

Pes-
soais

Vida
Indivi-

dual
Vida em

Grupo
Presta-
mistas Total

Circulante ............................ 39 1 13.831 1.349 15.220  -  186  6.180  -  6.366 
Não Circulante ....................  - 3 14.098  - 14.101  -  154  9.455  -  9.609 
As mo vi men ta ções das pro vi sões téc ni cas e dos cus tos de aqui si ção di fe ri dos, es tão de mons tra das a se guir:

Provisões Técnicas
Saldos em
31/12/2010

Consti-
tuições

Amorti-
zações

Atualização
Monetária

Saldos em
31/12/2011

Circulante
Prêmios não Ganhos  10.339  6.466  (1.635)  -  15.170 
Prêmios não Ganhos - RVNE  6.095  13.008  (7.635)  -  11.468 
Sinistros a Liquidar  151.537  30.830  (50.020)  6.652  138.999 
Sinistros Ocorridos mas não Avisados  65.634  165.895  (37.099)  8.524  202.954 
Benefícios Concedidos  44  154  (17)  7  188 
Excedente Financeiro  -  -  -  1  1 
Riscos não Expirados  312  122  (120)  -  314 
Oscilação de Riscos  481  489  (181)  -  789 
Eventos Ocorridos mas não Avisados  1.585  688  (514)  73  1.832 
Benefícios a Regularizar  3.345  5.907  (4.752)  175  4.675 
Provisão Complementar de Prêmios  5.976  14.160  (11.828)  -  8.308 
Provisão para Despesas Administrativas  103  224  (295)  86  118 
Resgates e/ou Outros Valores a
Regularizar  14.376  9.511  (9.058)  487  15.316 

 259.827  247.454  (123.154)  16.005  400.132 
Não Circulante
Prêmios não Ganhos  2.439  8.900  (770)  -  10.569 
Benefícios a Conceder  1.096.535  254.475  (962)  93.552  1.443.600 
Benefícios Concedidos  241  1.732  (53)  70  1.990 
Insuficiência de Prêmios  26  -  -  -  26 
Provisão para Despesas Administrativas  9  6  -  -  15 

 1.099.250  265.113  (1.785)  93.622  1.456.200 

Custos de Aquisição Diferidos - Seguros
Saldos em 
31/12/2010 Constituições Amortizações

Saldos em 
31/12/2011

Circulante....................................................... 6.366 9.677 (823) 15.220
Não Circulante ............................................... 9.609 7.440 (2.948) 14.101
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12. PROVISÕES TÉCNICAS E CUSTOS DE AQUISIÇÃO DIFERIDOS - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
As pro vi sões téc ni cas de pre vi dên cia com ple men tar e os cus tos de aqui si ção di fe ri dos apre sen ta ram a se guin te mo vi -
men ta ção:

Provisões Técnicas
Saldos em
31/12/2010

Consti-
tuições

Amorti-
zações

Atualização
Monetária

Saldos em
31/12/2011

Circulante
Riscos não Expirados ...........................................  48  25  (9)  -  64 
Riscos não Expirados - RVNR ..............................  4  38  (21)  -  21 
Oscilação de Riscos .............................................  162  97  (112)  -  147 
Benefícios Concedidos .........................................  6.992  499  (868)  810  7.433 
Benefícios a Regularizar .......................................  1.667  1.843  (2.524)  12  998 
Excedente Financeiro ...........................................  18  1  -  20  39 
Eventos Ocorridos mas não Avisados...................  1.217  444  (395)  -  1.266 
Provisão Complementar de Contribuição..............  32  32  (46)  -  18 
Resgates e/ou Outros Valores a Regularizar ........  26.097  18.078  (17.053)  1.410  28.532 

 36.237  21.057  (21.028)  2.252  38.518 
Não Circulante
Benefícios a Conceder..........................................  2.351.001  166.330  (23.936)  171.391  2.664.786 
Benefícios Concedidos .........................................  49.360  6.002  (5.598)  6.022  55.786 
Insuficiência de Contribuição ................................  12.387  3.339  (2.611)  692  13.807 
Excedente Financeiro ...........................................  6.962  136  (479)  648  7.267 
Provisão para Despesas Administrativas .............  491  197  (70)  -  618 

 2.420.201  176.004  (32.694)  178.753  2.742.264 
Saldos em Consti- Amorti- Atualização Saldos em

Provisões Técnicas 31/12/2009 tuições zações Monetária 31/12/2010
Circulante
Riscos não Expirados ...........................................  50  13  (15)  -  48 
Riscos não Expirados - RVNR ..............................  -  17  (13)  -  4 
Oscilação de Riscos .............................................  442  46  (326)  -  162 
Benefícios Concedidos .........................................  6.154  601  (529)  766  6.992 
Benefícios a Regularizar .......................................  998  847  (217)  39  1.667 
Excedente Financeiro ...........................................  14  1  -  3  18 
Eventos Ocorridos mas não Avisados...................  1.307  208  (298)  -  1.217 
Provisão Complementar de Contribuição..............  77  45  (90)  -  32 
Resgates e/ou Outros Valores a Regularizar .......  25.177  19.791  (20.304)  1.433  26.097 

 34.219  21.569  (21.792)  2.241  36.237 
Não Circulante
Benefícios a Conceder..........................................  2.101.210  147.701  (83.700)  185.790  2.351.001 
Benefícios Concedidos .........................................  41.517  5.507  (3.060)  5.396  49.360 
Insuficiência de Contribuição ................................  8.893  2.961  (84)  617  12.387 
Excedente Financeiro ...........................................  6.705  58  (538)  737  6.962 
Provisão para Despesas Administrativas ..............  482  20  (11)  -  491 

 2.158.807  156.247  (87.393)  192.540  2.420.201 

Custos de Aquisição Diferidos - Previdência
Saldos em 
31/12/2010

Consti-
tuições

Amorti-
zações

Saldos em 
31/12/2011

Circulante .............................................................. 3.323 412 (7) 3.728
Não Circulante ...................................................... 12.805 302 (2.347) 10.760

Custos de Aquisição Diferidos - Previdência
Saldos em 
31/12/2009

Consti-
tuições

Amorti-
zações

Saldos em 
31/12/2010

Circulante ............................................................. 2.607 889 (173) 3.323
Não Circulante...................................................... 10.290 2.761 (246) 12.805
A aná li se de sen si bi li da de em pro vi sões téc ni cas teve por ob je ti vo ilus trar a mu dan ça em va riá ve is im por tan tes como a
taxa de ju ros e o ín di ce de con ver são em ren da. Os ce ná ri os es ti ma dos re ve lam os im pac tos para cada uma des sas pre -
mis sas em uma po si ção es tá ti ca da car te i ra para o dia 31 de de zem bro de 2011. Aba i xo, apre sen ta mos o re sul ta do do
tes te de sen si bi li da de quan do da al te ra ção dos ce ná ri os estimados:

Cenário TAP (1) TAP (2)
Efeito nas
Provisões

Efeito no
PL

Aumento no índice de conversibilidade em renda.............................  1.533  1.627 94 (56)
Queda no índice de conversibilidade em renda ................................  1.533  1.510 (23) 14 
Aumento na taxa de juros .................................................................  1.533 615 (918) 551 
Queda na taxa de juros.....................................................................  1.533  2.496 963 (578)
(1) Tes te de Ade qua ção dos Pas si vos (TAP) cal cu la do e re gis tra do con ta bil men te em 31 de de zem bro de 2011 im pac -
tan do a Pro vi são de Insu fi ciên cia de Con tri bu i ções.
(2) Tes te de Ade qua ção dos Pas si vos (TAP) cal cu la do com as pre mis sas al te ra das pelo tes te de sen si bi li da de.
13. GARANTIA DAS PROVISÕES TÉCNICAS
Os ati vos ga ran ti do res das pro vi sões téc ni cas são com pos tos por:
Ativos Vinculados a Cobertura de Reservas 31/12/2011 31/12/2010
Certificado de Recibo Imobiliário .............................................................................................  1.655  1.999 
Debêntures..............................................................................................................................  -  3.365 
Letras Financeiras do Tesouro ................................................................................................  -  226 
Quotas de Fundos de Investimentos - Exclusivos ...................................................................  4.481.591  3.719.351 
Quotas de Fundos de Investimentos - Não Exclusivos............................................................  148.322  109.508 
Total ......................................................................................................................................  4.631.568  3.834.449 
Ativos não Vinculados a Cobertura de Reserva 31/12/2011 31/12/2010
Quotas de Fundos de Investimentos - Exclusivos ...................................................................  3.006  3.966 
Quotas de Fundos de Investimentos - Não Exclusivos............................................................  220.592  172.679 
Outras Aplicações ...................................................................................................................  3.714 - 
Total ......................................................................................................................................  227.312  176.645 

Ativos Bloqueio Judicial 31/12/2011 31/12/2010
Quotas de Fundos de Investimentos - Exclusivos ................................................................... 3.893 2.381 
Quotas de Fundos de Investimentos - Não Exclusivos............................................................  5.740  20.976 

 9.633  23.357 
Total de Aplicações no Ativo ................................................................................................  4.868.513  4.034.451 
Valor não vinculado a garantia das reservas ......................................................................  236.945  200.002 
14. PROVISÕES JUDICIAIS, DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS E OBRIGAÇÕES FISCAIS
14.1 PROVISÔES JUDICIAIS. A So ci e da de pos sui pro ces sos ju di ci a is que se en con tram em di ver sas ins tân ci as, re fe -
ren tes a ca u sas cí ve is ori gi na das, prin ci pal men te, por ques ti o na men tos quan to aos va lo res e às re cu sas téc ni cas de in -
de ni za ções de si nis tros e be ne fí ci os de se gu ros, a ca u sas tra ba lhis tas e a ca u sas tri bu tá ri as para questionamento de
tributos, conforme demonstrado a seguir:

Ca u sas Cí ve is - Re la ci o na das a Si nis tros/Be ne fí ci os
31/12/2011 31/12/2010

Probabilidade de Perda
Quan-
tidade

Valor
Estimado

Valor Pro-
visionado

Quan-
tidade

Valor
Estimado

Valor Pro-
visionado

Provável............................  651  67.116  67.116  592  63.163  63.163 
Possível ............................  842  63.978  -  784  65.512  - 
Remota .............................  168  18.905  -  202  20.142  - 
Total..................................  1.661  149.999  67.116  1.578  148.817  63.163 

Ca u sas Cí ve is - Não Re la ci o na das a Si nis tros/Be ne fí ci os
31/12/2011 31/12/2010

Probabilidade de Perda
Quan-
tidade

Valor
Estimado

Valor Pro-
visionado

Quan-
tidade

Valor
Estimado

Valor Pro-
visionado

Provável............................  913  11.756  11.756  1.078  15.529  15.529 
Possível ............................  396  23.950  -  347  19.514  - 
Remota .............................  55  7.902  -  69  13.463  - 
Total..................................  1.364  43.608  11.756  1.494  48.506  15.529 

Ca u sas Tra ba lhis tas
31/12/2011 31/12/2010

Probabilidade de Perda
Quan-
tidade

Valor
Estimado

Valor Pro-
visionado

Quan-
tidade

Valor
 Estimado

Valor Pro-
visionado

Provável............................  28  5.330  5.330  29  5.058  5.058 
Possível ............................  32  9.701  -  27  6.624  - 
Remota .............................  15  418  -  14  192  - 
Total..................................  75  15.449  5.330  70  11.874  5.058 

Ca u sas Fis ca is
31/12/2011 31/12/2010

Probabilidade de Perda
Quan-
tidade

Valor
 Estimado

Valor Pro-
visionado

Quan-
tidade

Valor
 Estimado

Valor Pro-
visionado

Provável............................  3  31  31  5  36  36 
Possível ............................  57  22.346  -  52  30.596  - 
Remota .............................  2  1.201  -  2  1.000  - 
Total..................................  62  23.578  31  59  31.632  36 
Apre sen ta mos, a se guir, a mo vi men ta ção da pro vi são para con tin gên ci as re la ti vas aos pro ces sos ju di ci a is:

 Cíveis Trabalhistas Fiscais
Saldos em 31 de dezembro de 2010 ........................................  78.692  5.058  36 
Causas Adicionais ....................................................................  8.119  -  - 
Causas Baixadas......................................................................  (41.187)  (19)  (5)
Causas Ajustadas (*) ................................................................  33.248  291  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2011 ......................................  78.872  5.330  31 
(*) Mo vi men ta ção ori un da da mu dan ça de pro ba bi li da de de per da e/ou va lor es ti ma do e/ou atu a li za ção mo ne tá ria.
Aba i xo re su mi mos as prin ci pa is ca u sas fis ca is com pro ba bi li da de de per da pos sí vel: As ações de cla ra tó ri as nº
9500389720, 9500452871, 9500525593 e 9600103615 ques ti o nam a exi gên cia do PIS, in ci den te so bre as re ce i tas ope -
ra ci o na is bru tas au fe ri das pela So ci e da de no pe río do de ju nho de 1994 até ju lho de 1995, agos to a de zem bro de 1995,
ja ne i ro de 1996 a ju nho de 1997 e a par tir de mar ço de 1998 in clu si ve, nos ter mos do ar ti go 72, in ci so V do Ato das Dis -
po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as da Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988 (ADCT - CF/88), in tro du zi do pelo ar ti go 1° da
Emen da Cons ti tu ci o nal de Re for ma n° 1/94 (ECR). Os qua tro pro ces sos são clas si fi ca dos com pro ba bi li da de de per da
pos sí vel. Os de pó si tos ju di ci a is efe tu a dos pela So ci e da de cor res pon dem ao va lor atu a li za do de R$11.199. Ma té ria em
dis cus são no STF. O man da do de se gu ran ça 9800222316 dis cu te o não pa ga men to do PIS so bre as re ce i tas bru tas
ope ra ci o na is au fe ri das no pe río do de ju lho de 1997 em di an te (emen da cons ti tu ci o nal nº 17/97). A clas si fi ca ção é de per -
da pos sí vel. O de pó si to ju di ci al efe tu a do pela So ci e da de cor res pon de ao va lor atu a li za do de R$5.787 O pro ces so en -
con tra-se no STF. O man da do de se gu ran ça 200851010202660 tem como ob je to re co nhe cer o di re i to à de du ti bi li da de
da Con tri bu i ção So ci al so bre o Lu cro Lí qui do no Impos to de Ren da da Pes soa Ju rí di ca, bem como com pen sar va lo res a
este tí tu lo nos úl ti mos dez anos. A pro ba bi li da de de per da é pos sí vel e não há de pó si to ju di ci al. O pro ces so en con tra-se
na pri me i ra ins tân cia. 14.2 DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS. Os de pó si tos ju di ci a is são com pos tos como se se gue:

31/12/2011 31/12/2010
Cíveis .....................................................................................................................  10.804  15.880 
Trabalhistas............................................................................................................  2.620  1.760 
Fiscais....................................................................................................................  43.945  22.609 
Outros ....................................................................................................................  98  56 

 57.467  40.305 
A So ci e da de apre sen ta va de pó si tos ju di ci a is re la ci o na dos a ca u sas com pro ba bi li da de de per da pro vá vel con for me de -
mons tra mos aba i xo:

31/12/2011 31/12/2010
Cíveis .....................................................................................................................  6.345  11.706 
Trabalhistas............................................................................................................  2.017  1.129 
Fiscais ....................................................................................................................  18  15 

 8.380  12.850 
14.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS. Apre sen ta mos, a se guir, um re su mo dos prin ci pa is ques ti o na men tos fis ca is ori undo de
obri ga ções le ga is. As mes mas en con tram-se re gis tra das na ru bri ca "ou tras con tas a pa gar" no pas si vo não cir cu lan te: O
man da do de se gu ran ça 200551010115038 ple i te ia a uti li za ção do cré di to do PIS e da COFINS, pago nos ter mos da Lei
nº 9.718/98, para qui tar, por com pen sa ção, qual quer tri bu to ad mi nis tra do pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral e ques ti o na 
a in ci dên cia do PIS e da COFINS, nos ter mos da Lei nº 9.718/98. O de pó si to ju di ci al efe tu a do pela So ci e da de nes te pro -
ces so cor res pon de ao va lor atu a li za do de R$474. Pro ces so em se gun da ins tân cia. Após re ce bi men to de Avi so de Co -
bran ça en vi a do pela Pro cu ra do ria Ge ral da Fa zen da Na ci o nal, a So ci e da de in gres sou com o man da do de se gu ran ça
201151010033083, ob je ti van do a ob ten ção da CND - Cer ti dão Ne ga ti va de Dé bi tos, ten do sido efe tu a do o de pó si to ju di -
ci al de PIS e COFINS que, atu a li za do, cor res pon de ao mon tan te de R$18.358. Pro ces so em pri me i ra ins tân cia. A So ci e -
da de man tém a obri ga ção le gal no mon tan te de R$57.636 (R$29.345 em 2010), re gis tra da no gru po de con tas "Ou tras
con tas a pa gar", na ru bri ca "PIS e COFINS Exi gi bi li da de Sus pen sa" no pas si vo não cir cu lan te, re fe ren te ao PIS e
COFINS de vi do so bre as receitas fi nan ce i ras. O man da do de se gu ran ça 9100151157 tem como ob je to (i) a co bran ça da
Con tri bu i ção So ci al so bre o Lu cro Lí qui do (CSLL), ins ti tu í da pela Lei nº 7.689/88, in ci den te so bre o lu cro apu ra do em
31.12.1990; (ii) sub si di a ri a men te, a co bran ça do au men to da alí quo ta da CSLL, es ta be le ci do pelo art. 11 da Lei nº
8.114/90, apli cá vel já so bre o lu cro apu ra do em 31.12.1990; e (iii) a co bran ça da CSLL in ci den te so bre o lu cro apu ra do
em 31.12.1990, acres ci da da va ri a ção TRD, ocor ri da en tre 04.02.1991 e a data do res pec ti vo ven ci men to. Não há de pó -
si to ju di ci al para este man da do de se gu ran ça. Pro ces so em pri me i ra ins tân cia. O man da do de se gu ran ça
200851010280294 tem como ob je to o au men to da alí quo ta da CSLL, de 9% para 15%, ins ti tu í da pela Me di da Pro vi só ria
n° 413/2008, con ver ti da na Lei n° 11.727/2008. O man da do de se gu ran ça está sen do acom pa nha do de de pó si tos ju di ci -

a is re fe ren tes à di fe ren ça das alí quo tas. Os de pó si tos ju di ci a is efe tu a dos pela So ci e da de cor res pon dem ao va lor atu a li -
za do de R$7.575. Pro ces so em se gun da ins tân cia. A obri ga ção le gal que se en con tra re gis tra da, cor res pon de à di fe -
rença de alí quo ta (6%) no to tal de R$5.420 (R$3.812 em 2010) no gru po de con tas "Ou tras con tas a pa gar", na ru bri ca
"CSLL Ma jo ra da" no passivo não circulante.
14.3.1 OUTRAS CONTAS A PAGAR 31/12/2011 31/12/2010
CSLL Majorada ...................................................................................................  5.420  3.813 
PIS Exigibilidade Suspensa ................................................................................  8.057  7.261 
COFINS Exigibilidade Suspensa.........................................................................  49.580  44.678 
Total Não Circulante .........................................................................................  63.057  55.752 
15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
15.1 Ca pi tal So ci al. Em 31 de de zem bro de 2011 e de 2010, o ca pi tal subs cri to e in te gra li za do é re pre sen ta do por 640.969 
ações sem va lor no mi nal, sen do 555.644 ações or di ná ri as e 85.325 ações pre fe ren ci a is. As ações pre fe ren ci a is não pos -
su em di re i to de voto, mas têm di re i to a di vi den do mí ni mo de 1% in ci den te so bre o ca pi tal so ci al re pre sen ta do pe las ações
pre fe ren ci a is e pos su em pri o ri da de no re em bol so do ca pi tal, sem prê mio, com base na par ce la do pre ço de emis são des ti -
na da à con ta ca pi tal. 15.2 Re ser vas de Lu cros. A re ser va le gal é cons ti tu í da ao fi nal do exer cí cio so ci al com a des ti na ção
de 5% do lu cro lí qui do do exer cí cio. Será cons ti tu í da pela So ci e da de até que o seu va lor atin ja 20% do ca pi tal so ci al em
con for mi da de com o art. 193 da Lei 6.404/76. A re ser va es ta tu tá ria é cons ti tu í da ao fi nal do exer cí cio so ci al por até 100%
do lu cro lí qui do do exer cí cio, após as de du ções le ga is e a cons ti tu i ção de re ser va le gal, es tan do li mi ta da ao va lor do ca pi tal
so ci al. A re ser va de lu cros tem como ob je ti vo o re for ço do pa tri mô nio lí qui do da So ci e da de e sua cons ti tu i ção está su je i ta a
de li be ra ção da Assem ble ia Ge ral. 15.3 Di vi den dos. De acor do com o Esta tu to So ci al, são as se gu ra dos aos aci o nis tas di -
vi den dos mí ni mos equi va len tes a 25% do lu cro lí qui do do exer cí cio, ajus ta do con for me le gis la ção so ci e tá ria e es ta tu to so -
ci al. Os ad mi nis tra do res da So ci e da de, em cum pri men to a de ter mi na ção dos aci o nis tas, re gis tra ram  a re ten ção do lu cro lí -
qui do apu ra do no exer cí cio fin do em 31 de de zem bro de 2011, após cons ti tu i ção da re ser va le gal. Con for me ata de re u nião 
do Con se lho de Admi nis tra ção re a li za da em 01 de ou tu bro de 2010, foi de li be ra da a dis tri bu i ção de R$ 175.000 na for ma
de di vi den dos in ter me diá ri os, dos qua is R$ 155.800 fo ram de bi ta dos à con ta de re ser vas de lu cros e R$ 19.200 a con ta de
lu cros acu mu la dos le van ta dos em 30 de ju nho de 2010. 15.4 Ajus te com Tí tu los e Va lo res Mo bi liá ri os. Na ru bri ca Ajus te 
com Tí tu los e Va lo res Mo bi liá ri os, a So ci e da de con si de ra, con for me le gis la ção vi gen te, os efe i tos de cor ren tes dos cri té ri os
de re gis tro e ava li a ção dos tí tu los e va lo res mo bi liá ri os clas si fi ca dos na ca te go ria dis po ní ve is para a ven da, re la ti vos a tí tu -
los pró pri os e de suas con tro la das, lí qui dos dos cor res pon den tes efe i tos tri bu tá ri os.
16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO, MARGEM DE SOLVÊNCIA E CAPITAL ADICIONAL 

31/12/2011 31/12/2010
(Reelaborado)

Patrimônio Líquido...............................................................................................  653.835   550.747 
Participação Coligadas e Controladas (Nacional) 100%......................................  (285.046)  (228.964)
Despesas Antecipadas........................................................................................  (103)  (110)
Créditos Tributários de Prejuízo Fiscal e Base Negativa .....................................  (9.306)  (12.504)
Ativos Intangíveis ................................................................................................  (27.786)  (22.238)
Ativo Diferido .......................................................................................................  -  (2)
Patrimônio Líquido Ajustado (PLA)..................................................................  331.594  286.929 
A) 0,2 do Prêmio Retido anual médio - últimos 12 meses....................................  144.598  134.093 
B) 0,33 do Sinistro Retido anual médio - últimos 36 meses .................................  93.103  62.020 
Margem de Solvência (MS) ...............................................................................  144.598  134.093 
Capital Base........................................................................................................  15.000  15.000 
Capital Adicional de Crédito ................................................................................  27.970  - 
Capital Adicional de Subscrição ..........................................................................  146.520  86.422 
Capital Adicional - Redução por Correlação ........................................................  (12.168)  - 
Capital Mínimo Requerido (CMR) .....................................................................  177.322  101.422 
Exigência de Capital (Max (CMR,MS)) - EC ...................................................... 177.322 134.093 
Suficiência .........................................................................................................  154.272  152.836 
Se guin do os cri té ri os de ter mi na dos pela Re so lu ção CNSP n° 228/10, al te ra da pela Re so lu ção CNSP n° 241/11, cons ta -
ta-se que a So ci e da de pos sui ca pi tal su fi ci en te para aten der os pa râ me tros mí ni mos.
17. PARTES RELACIONADAS
As prin ci pa is tran sa ções com par tes re la ci o na das, são como se se gue:

Contas a
Receber 
(a Pagar)

Recei-
tas (Des-

pesas)

Dividen-
dos a

Receber

Dividendos e
Juros sobre o

Capital Próprio
Receitas

Dividendos e
Juros sobre o

Capital Próprio
Recebidos

(Pagos)
Icatu Capitalização S.A...........................................  6.264  4.577  -  10.628  49.034 
Companhia Brasileira de Seguros e Previdência ....  2  38  -  -  - 
Vanguarda Companhia de Seguros Gerais.............  1  28  -  -  - 
Icatu Serviços de Adm. Previdenciária Ltda............  152  1.269  -  -  - 
Icatu Vanguarda Adm. de Recursos Ltda................  71  914  -  -  - 
Icatu Consultoria Ltda. ............................................  -  2  -  -  - 
Brasilcap Capitalização S.A. ...................................  -  -  -  -  14.556 
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S.A. ...........................................................  1.015  -  -  8  - 
Administradores......................................................  (2.347)  (6.873)  -  -  - 
IHPrev Fundo de Pensão........................................  -  (515)  -  -  - 
Saldo em 31 de dezembro de 2011 ......................  5.158  (560)  -  10.636  63.590 
Icatu Capitalização S.A...........................................  11.961  (12.454)  -  10.849  140.590 
Companhia Brasileira de Seguros e Previdência ....  10  10  -  -  - 
Vanguarda Companhia de Seguros Gerais.............  21  21  -  -  - 
Icatu Serviços de Adm. Previdenciária Ltda............  1.274  1.274  -  -  - 
Icatu Vanguarda Adm. de Recursos Ltda................  5.258  5.258  -  -  - 
Icatu Consultoria Ltda. ............................................  2  2  -  -  - 
Brasilcap Capitalização S.A. ...................................  -  -  3.868  -  20.188 
Icatu Holding S.A. ...................................................  -  -  -  -  (175.000)
Administradores......................................................  (2.598)  (2.210)  -  -  - 
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S.A. ...........................................................  641  2.144  7  - 
IHPrev Fundo de Pensão........................................  -  (405)  -  -  - 
Saldo em 31 de dezembro de 2010 ......................  16.569  (6.360)  3.868  10.856  (14.222)
As ope ra ções com par tes re la ci o na das re fe rem-se ba si ca men te a: • Aqui si ção de tí tu los de ca pi ta li za ção - Os tí tu los são
de pa ga men to úni co e vi gên cia men sal. Seu pre ço é de ter mi na do de acor do com no tas téc ni cas atu a ri a is pro to co la das
na SUSEP e con di zen tes com as prá ti cas de mer ca do para esse tipo de ope ra ção. O ob je ti vo é ofe re cer ao se gu ra do
uma pos si bi li da de de ga nho ex tra pela pre mi a ção do tí tu lo de ca pi ta li za ção atre la do ao se gu ro ad qui ri do, cujo di re i to ao
sor te io é ce di do pela So ci e da de. Os efe i tos des sa ope ra ção es tão re gis tra dos na de mons tra ção do re sul ta do na ru bri ca
"Ou tras Re ce i tas e Des pe sas Ope ra ci o na is"; • Re em bol sos de cus tos ad mi nis tra ti vos - Re fe rem-se a ra te io de des pe sas 
co muns en tre às so ci e da des do gru po Ica tu e são li qui da dos men sal men te, con for me es ta be le ci do em ins tru men to
par ti cu lar de con vê nio as si na do en tre as par tes; • As ope ra ções com o IHPrev Fun do de Pen são re fe rem-se a
con tri bu i ções de fi ni das re la ti vas ao pla no de apo sen ta do ria dos fun ci o ná ri os da So ci e da de, con for me nota 18. As
con tri bu i ções de fi ni das são li qui da das men sal men te, con for me re gu la men to do pla no re gis tra do na Se cre ta ria de
Pre vi dên cia Com ple men tar; • As tran sa ções com os Admi nis tra do res da So ci e da de re fe rem-se aos ho no rá ri os
re ce bi dos e/ou a re ce ber por es tes a tí tu lo de be ne fí ci os e re mu ne ra ção; • Con sór cio DPVAT - As re ce i tas e as
res pec ti vas des pe sas são con ta bi li za das na pro por ção do per cen tu al de par ti ci pa ção da So ci e da de no con sór cio com
base nos re la tó ri os re ce bi dos da Se gu ra do ra Lí der dos Con sór ci os do Se gu ro DPVAT S.A. ("Se gu ra do ra Lí der");
18. PLANOS DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA
As con tri bu i ções ao IHPrev Fun do de Pen são, en ti da de de pre vi dên cia com ple men tar fe cha da, mon tam a R$ 515 (R$
405 em 2010), re la ti vas ao pla no de apo sen ta do ria de con tri bu i ção de fi ni da, par ci al men te pa tro ci na do pela So ci e da de,
des ti na dos a pro por ci o nar com ple men ta ção pre vi den ciá ria a seus fun ci o ná ri os. Para as con tri bu i ções re fe ren te aos
exer cí ci os fin dos em 31 de de zem bro de 2011 e de 2010, foi uti li za do fun do pre vi den ci al acu mu la do.
19. PRINCIPAIS RAMOS DE ATUAÇÃO - SEGUROS
Os prin ci pa is ra mos de se gu ros es tão as sim com pos tos:

31/12/2011 31/12/2010
Índice de Índice de

Prêmios Índice de Comissio- Prêmios Índice de Comissio-
Ramo Ganhos Sinistralidade namento Ganhos Sinistralidade namento
Vida em Grupo ........  344.074 48,9% 26,4%  268.943 53,1% 31,3%
Prestamistas ...........  293.923 79,9% 13,3%  67.484 35,5% 29,8%
DPVAT....................  53.219 86,9% 1,5%  54.124 86,8% 1,4%
Acidentes Pessoais .  15.720 8,5% 20,3%  14.201 11,0% 21,9%
Vida Individual.........  17.874 31,9% 19,9%  15.476 20,0% 16,7%
Outros .....................  5.988 37,3% 9,7%  6.863 -4,6% 0,0%
Total ........................  730.798 62,7% 18,9%  427.091 50,6% 22,7%
20. DETALHAMENTO DE CONTAS DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

31/12/2010
31/12/2011 (Reclassificado)

Sinistros Ocorridos..................................................................................................  (458.521)  (224.553)
 Indenizações Avisadas..............................................................................................  (288.366)  (165.342)
 Indenizações Avisadas de Consórcios e Fundos ......................................................  (35.551)  (37.767)
 Variação da Provisão de Sinistros Ocorridos mas não Avisados...............................  (122.755)  (11.219)
 Despesas com Sinistros............................................................................................  (7.110)  (5.399)
 Despesas com Beneficios-Seguro Vida Individual (-)VGBL.......................................  (5.445)  (3.329)
 Recuperação de Sinistros .........................................................................................  2.719  715 
 Outras Despesas com Sinistros ................................................................................  (2.013)  (2.212)
Custos de Aquisição ................................................................................................  (137.951)  (110.695)
 Comissões sobre Prêmio Retido ...............................................................................  (138.306)  (95.944)
 Recuperação de Comissões .....................................................................................  396  22 
 Outras Despesas de Comercialização ......................................................................  (13.386)  (13.720)
 Variação Comissões Diferidas ..................................................................................  13.345  (1.053)
Outras Receitas e Despesas Operacionais - Seguros e Resseguros...................  (56.688)  (46.648)
 Despesas com Cobrança ..........................................................................................  (3.101)  (3.324)
 Provisão para Contingências Civeis ..........................................................................  2.481  (3.510)
 Constituição de Provisão para Riscos de Créditos ....................................................  (2.246)  (804)
 Despesas com Administração Apólice ......................................................................  (24.097)  (13.530)
 Prestação de Serviço Ativo .......................................................................................  (18.619)  (14.721)
 Receitas c/ Operações Seguros................................................................................  6.711  838 
 Despesas c/ Operações Seguros .............................................................................  (20.321)  (10.911)
 Recuperação Custo Emissão Apólice .......................................................................  3.421  3.417 
 Outras Receitas/(Despesas) Operacionais................................................................  (917)  (4.103)
Despesas Administrativas .......................................................................................  (118.060)  (96.671)
 Pessoal Próprio.........................................................................................................  (56.487)  (40.899)
 Provisão para Contingências Trabalhistas ................................................................  (395)  (502)
 Serviços de Terceiros................................................................................................  (16.092)  (20.913)
 Localização e Funcionamento...................................................................................  (26.120)  (19.370)
 Publicidade e Propaganda ........................................................................................  (13.612)  (9.311)
 Convênio DPVAT......................................................................................................  (3.455)  (3.547)
 Outras Despesas Administrativas..............................................................................  (1.899)  (2.129)
Despesas com Tributos ...........................................................................................  (32.549)  (21.904)
 Impostos ...................................................................................................................  (1.379)  (1.242)
 Provisão para Contingências Fiscais.........................................................................  5  (47)
 COFINS ....................................................................................................................  (24.627)  (16.131)
 PIS ............................................................................................................................  (4.002)  (2.627)
 Taxa de Fiscalização.................................................................................................  (2.546)  (1.746)
 Outras Despesas com Tributos .................................................................................  -  (111)
Resultado Financeiro ...............................................................................................  50.937  64.066 
 Receitas Financeiras...............................................................................................  421.349  411.605 
 Quotas de Fundos de Investimentos - Exclusivos .....................................................  383.260  368.608 
 Quotas de Fundos de Investimentos - Não Exclusivos..............................................  27.873  31.028 
 Títulos de Renda Fixa - Privados ..............................................................................  1.120  5.394 
 Títulos de Renda Fixa - Públicos...............................................................................  14  13 
 Convênio DPVAT......................................................................................................  5.168  4.295 
 Outras Receitas Financeiras .....................................................................................  3.914  2.267 
 Despesas Financeiras.............................................................................................  (370.412)  (347.539)
 Atualização Monetária sobre Provisões Técnicas - Previdência................................  (181.005)  (194.733)
 Atualização Monetária sobre Provisões Técnicas - Seguros .....................................  (110.882)  (93.220)
 Amortização da Provisão Técnica de Excedente Financeiro .....................................  341  529 
 Títulos de Renda Variável .........................................................................................  (76.593)  (58.308)
 Títulos de Renda Fixa ...............................................................................................  (212)  (538)
 Outras Despesas Financeiras ...................................................................................  (2.061)  (1.269)
21. SEGUROS
Para pro te ção de bens do ati vo imo bi li za do, de imó ve is alu ga dos e de res pon sa bi li da de ci vil dos ad mi nis tra do res, a
So ci e da de trans fe re, atra vés da con tra ta ção de se gu ros, os ris cos que na even tu a li da de de ocor rên cia pos sam im pac tar 
sua ati vi da de. As in for ma ções prin ci pa is so bre a co ber tu ra de se gu ros vi gen te em 31 de de zem bro po dem ser as sim
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Nacional

de mons tra das:
Va lor da Co ber tu ra

Tipo de Cobertura 31/12/2011 31/12/2010
Responsabilidade
Civil para
Administradores .......

Perdas e Danos

 20.000  20.000 
Imóveis alugados ...... Incêndio, raio, explosão, danos elétricos, queda de aeronaves,

entre outros.  41.036  - 
Veículos .................... Danos materiais, dano moral, acidente pessoal por pessoa  6.370  920 
22. CONCILIAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
O im pos to de ren da (IRPJ) e a con tri bu i ção so ci al (CSLL), cal cu la dos com base nas alí quo tas ofi ci a is vi gen tes, es tão re -
con ci li a dos com os va lo res con ta bi li za dos como des pe sas de Impos to de Ren da e de Con tri bu i ção So ci al, como se se gue:

31/12/2011 31/12/2010
IRPJ CSLL IRPJ CSLL 

Resultado antes dos Impostos e Participações ...........  123.720  123.720  102.567  102.567 
Juros Sobre o Capital Próprio......................................  (10.628)  (10.628)  (10.849)  (10.849)
Participação nos Lucros ..............................................  (13.277)  (13.277)  (11.784)  (11.784)
Resultado antes dos Impostos.................................  99.815  99.815  79.934  79.934 
Juros Sobre o Capital Próprio......................................  10.628  10.628  10.849  10.849 
Equivalência Patrimonial .............................................  (99.757)  (99.757)  (67.179)  (67.179)
ADIÇÕES....................................................................  35.312  35.312  31.571  31.137 
Adição Permanente.....................................................  352  352  2.908  2.908 
Doações e Patrocínios Indedutíveis ............................  758  758  1.464  1.030 
Provisões Indedutíveis ................................................  14.436  14.436  9.625  9.625 
Participações nos Lucros ...........................................  13.277  13.277  13.023  13.023 
Tributos e Contribuições com Exigibilidade Suspensa  6.489  6.489  4.551  4.551 
EXCLUSÕES ..............................................................  (19.346)  (19.346)  (14.885)  (16.110)
 Provisões Indedutíveis ...............................................  (8.776)  (8.776)  (699)  (699)
 Tributos e Contribuições em Quest. Judicial...............  (3.870)  (3.870)  (2.047)  (2.047)
Participações nos Lucros ...........................................  (6.700)  (6.700)  (12.139)  (13.364)
Resultado Ajustado...................................................  26.652  26.652  40.290  38.631 
 Compensação Prej. Fiscal / Base Negativa................  (7.995)  (7.995)  (12.087)  (11.590)
Lucro após as Compensações.................................  18.657  18.657  28.203  27.041 
Alíquotas Oficiais......................................................... 15% + 10% 15% 15% + 10% 15%
Despesas com IRPJ/CSLL..........................................  (4.641)  (2.799)  (7.027)  (4.056)
Incentivos Fiscais ........................................................  200  -  190  - 
Constituição/(Reversão) de Créditos Tributários .........  154  93  (464)  73 
Atualização Processo Judicial CSLL ...........................  -  (487)  (398)
Despesas com IRPJ/CSLL .......................................  (4.287)  (3.193)  (7.301)  (4.381)
Alíquota Efetiva - Resultado Antes dos Impostos ....... 3,46% 2,58% 7,12% 4,27%

23. CONCILIAÇÃO ENTRE O LUCRO LÍQUIDO E O CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
2011 2010

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ............................................................................... 102.963 79.101 
MAIS   
 Depreciações e Amortizações ...................................................................................... 4.911 4.835 
 Juros e Variações Monetárias sobre Contingências ..................................................... 731 5 
 Outros .......................................................................................................................... 2.869 1.808 
MENOS
 Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial ........................................................... (110.378) (78.027)
 Juros e Variações Monetárias sobre Depósitos Judiciais ............................................. (3.705) (1.842)
 Outros .......................................................................................................................... (72) (2.615)
ATIVIDADES OPERACIONAIS
 Variação das Aplicações .............................................................................................. (834.062) (634.714)
 Variação dos Créditos das Operações ......................................................................... (48.640) (20.984)
 Ativos de Resseguros - Provisões Técnicas................................................................. 2.020 - 
 Variação de Títulos e Créditos a Receber .................................................................... (5.796) (9.167)
 Variação das Despesas Antecipadas ........................................................................... (2.476) 29 
 Variação dos Custos de Aquisição Diferidos ................................................................ (11.706) (1.937)
 Dividendos/JSCP Recebidos de Controladas e Coligadas ........................................... 63.590 160.778 
 Variação de Contas a Pagar......................................................................................... 49.989 16.219 
 Variação de Débitos de Operações com Seguros e Resseguros ................................. 12.401 6.960 
 Variação de Débitos de Operações com Previdência................................................... (283) (239)
 Variação de Depósitos de Terceiros............................................................................. 964 9.001 
 Variação de Provisões Técnicas - Seguros e Resseguros ........................................... 497.255 388.970 
 Variação de Provisões Técnicas - Previdência Complementar..................................... 324.345 263.412 
 Variação de Outros Débitos.......................................................................................... (3.506) 2.485 
 Variação de Ajustes de TVM ........................................................................................ (2.973) 10.245 
 Ajustes de Correção de Erros....................................................................................... (22.165) (1.054)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ................................ 16.276 193.269
24. FATO RELEVANTE
Em 24 de ja ne i ro de 2011, o Ban co do Bra sil (BB) co mu ni cou ao mer ca do que sua sub si diá ria in te gral - BB Se gu ros Par -
ti ci pa ções S.A. ad qui riu a par ti ci pa ção de 16,67% da Sul Amé ri ca Ca pi ta li za ção S.A. e que a Sociedade irá au men tar
sua par ti ci pa ção no mes mo ca pi tal to tal de 16,67% para 25,01%. Os Aci o nis tas da So ci e da de e o BB Se gu ros Par ti ci pa -
ções S.A. es tão em ne go ci a ções para a es tru tu ra ção des se acor do. As eta pas des te pro ces so es tão su je i tas à pré via
aná li se e apro va ção dos res pec ti vos ór gãos re gu la do res, su per vi so res e fis ca li za do res. 
25. EVENTO SUBSEQUENTE
A Sociedade for ma li zou, em ou tu bro de 2011, Acor do de Asso ci a ção por meio do qual ad qui ri ria 49% (qua ren ta e nove
por cen to) do ca pi tal so ci al da BMG Se gu ra do ra S/A. Esta ope ra ção foi sub me ti da ao CADE e a SUSEP que se ma ni fes -
ta ram em 14/12/2011 e 16/01/2012, res pec ti va men te, pelo de fe ri men to da aprovação prévia desta ope ra ção. Em
Assem ble ia Ge ral Extra or di ná ria re a li za da em 23/02/2012, os aci o nis tas da BMG Se gu ra do ra S/A de li be ra ram pelo au -
men to do ca pi tal so ci al des ta em pre sa como de ter mi na o Acor do de Asso ci a ção, ten do a Sociedade subs cri to ações re -
pre sen ta ti vas de 49% (qua ren ta e nove por cento) do capital social da BMG Seguradora S/A. 
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RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA - Exer cí cio fin do em 31 de De zem bro de 2011 
INTRODUÇÃO
O Co mi tê de Au di to ria ("o Co mi tê") do Gru po Ica tu Se gu ros, for ma do pela Ica tu Se gu ros S.A. e suas con tro la das Ica tu
Ca pi ta li za ção S. A., Com pa nhia Bra si le i ra de Se gu ros e Pre vi dên cia e Van guar da Com pa nhia de Se gu ros Ge ra is, foi es -
ta be le ci do de acor do com as re gras ema na das da Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos ("SUSEP") e do Con se lho Na -
ci o nal de Se gu ros Pri va dos ("CNSP"), es pe ci al men te a Re so lu ção CNSP nº 118, de 22 de de zem bro de 2004. 
O Co mi tê tem como prin ci pa is atri bu i ções ava li ar a efe ti vi da de do sis te ma de con tro les in ter nos das em pre sas do Gru po, 
a ob ser vân cia das nor mas e re gi men tos in ter nos, a ob ser vân cia das exi gên ci as le ga is e re gu la men ta res, a qua li da de e a 
in te gri da de das de mons tra ções fi nan ce i ras e a atu a ção in de pen den te e qua li da de dos tra ba lhos dos au di to res in de pen -
den tes e da au di to ria interna.
ATIVIDADES DO COMITÊ DE AUDITORIA 
Du ran te o exer cí cio fin do em 31 de de zem bro de 2011, as prin ci pa is ati vi da des do Co mi tê fo ram: 
a) Re u niões com os prin ci pa is exe cu ti vos das áre as de ope ra ções, sis te mas, con tro la do ria, con tro les in ter nos,

com pli an ce e au di to ria in ter na. O Co mi tê re a li zou ain da re u niões com a Pre si dên cia, com o res pon sá vel pela
Ou vi do ria e com os au di to res in de pen den tes. 

b) Apro va ção do pla ne ja men to anu al e acom pa nha men to dos tra ba lhos e dos re la tó ri os da au di to ria in ter na. O Co mi tê
acom pa nhou tam bém a im ple men ta ção dos pla nos de ação pro pos tos pela Admi nis tra ção das em pre sas para
eli mi na ção das de fi ciên ci as de con tro les in ter nos iden ti fi ca das pela au di to ria in ter na e pe los au di to res in de pen den tes. 

c) Apro va ção da con tra ta ção dos au di to res in de pen den tes, ava li a ção do pla ne ja men to de au di to ria para o exer cí cio
fin do em 31 de de zem bro de 2011 e ava li a ção do de sem pe nho e da in de pen dên cia des ses au di to res in de pen den tes.
O Co mi tê ana li sou os re la tó ri os emi ti dos pe los au di to res in de pen den tes so bre ques tões re la ci o na das a con tro les
in ter nos, so bre o cum pri men to de dis po si ti vos le ga is e re gis tro e di vul ga ção de in for ma ções con tá be is. 

d) Acom pa nha men to das ati vi da des exe cu ta das pela Admi nis tra ção das em pre sas re la ci o na das à ava li a ção e
ge ren ci a men to de ris cos, à ges tão do sis te ma de con tro les in ter nos, ao cum pri men to de nor mas ex ter nas e in ter nas e
do Có di go de Éti ca da Com pa nhia. 

e) Dis cus são com a Admi nis tra ção das em pre sas e com os au di to res in de pen den tes so bre o tra ta men to das ques tões
con tá be is, de con tro les in ter nos e com pli an ce mais re le van tes e so bre a apre sen ta ção das de mons tra ções

fi nan ce i ras. O Co mi tê re ce beu tam bém os Re la tó ri os dos Au di to res Inde pen den tes so bre as de mons tra ções
fi nan ce i ras in di vi du a is das em pre sas do Gru po Ica tu Se gu ros, ela bo ra das de acor do com as prá ti cas con tá be is
ado ta das no Bra sil, apli cá ve is às en ti da des su per vi si o na das pela Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos - SUSEP. 

No uso de suas atri bu i ções e ob ser van do o dis pos to na Re so lu ção CNSP no. 118/2004 e no seu Re gi men to Inter no, o
Co mi tê ex pres sa o se guin te re sul ta do de seu tra ba lho: O sis te ma de con tro les in ter nos do Gru po Ica tu Se gu ros está es -
tru tu ra do para pro pi ci ar a efe ti vi da de de suas ope ra ções e dos sis te mas que ge ram os re la tó ri os fi nan ce i ros, bem como
a ob ser vân cia de nor mas in ter nas e ex ter nas. Os tra ba lhos de sen vol vi dos pe los au di to res in de pen den tes e pela au di to -
ria in ter na aten dem aos ob je ti vos a que se des ti nam. Os tra ba lhos apre sen ta dos pela au di to ria in ter na es tão em con so -
nân cia com o pla ne ja men to apro va do pelo Co mi tê. 
O Co mi tê de Au di to ria re u niu-se com os au di to res in de pen den tes e to mou co nhe ci men to dos re la tó ri os so bre as de -
mons tra ções fi nan ce i ras in di vi du a is das em pre sas do Gru po Ica tu Se gu ros re fe ren tes ao exer cí cio fin do em 31 de de -
zem bro de 2011, dan do-se por sa tis fe i to com as in for ma ções e es cla re ci men tos pres ta dos. As de mons tra ções fi nan ce i -
ras con so li da das da Ica tu Se gu ros S. A. e suas con tro la das re la ti vas ao exer cí cio fin do em 31 de de zem bro de 2011, ela -
bo ra das de acor do com os pro nun ci a men tos emi ti dos pelo Inter na ti o nal Accoun ting Stan dards Bo ard - IASB, na for ma
ho mo lo ga da pelo Co mi tê de Pro nun ci a men tos Con tá be is - CPC, não fo ram ob je to de re vi são pelo Co mi tê de Au di to ria.
Essas de mons tra ções fi nan ce i ras se rão en vi a das pela Ica tu Se gu ros S. A. à Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos -
SUSEP em data pos te ri or à pu bli ca ção das de mons tra ções fi nan ce i ras in di vi du a is.
CONCLUSÃO
Com base no re sul ta do do tra ba lho de sen vol vi do di re ta men te pelo Co mi tê, bem como fun da men ta do nas re vi sões e
ava li a ções aci ma men ci o na das, o Co mi tê de Au di to ria re co men da ao Con se lho de Admi nis tra ção a apro va ção das de -
mons tra ções fi nan ce i ras in di vi du a is au di ta das da Ica tu Se gu ros S.A., da Ica tu Ca pi ta li za ção S.A., da Com pa nhia Bra si -
le i ra de Se gu ros e Pre vi dên cia e da Van guar da Com pa nhia de Se gu ros Ge ra is, re la ti vas ao exer cí cio fin do em 31 de de -
zem bro de 2011. 

Rio de Ja ne i ro, 23 de fe ve re i ro de 2012.
José M. Ma tos Ni co lau
Pre si den te do Co mi tê

Anto nio Car los Ro vai
Mem bro do Co mi tê

Jú lio de Albu quer que Bi er ren bach
Mem bro do Co mi tê

PARECER ATUARIAL
Aos Se nho res Di re to res e Aci o nis tas da ICATU SEGUROS S.A.
De acor do com o dis pos to na RESOLUÇÃO CNSP Nº 162, de 26 de de zem bro de 2006, e al te ra ções pos te ri o res, e com
base na CIRCULAR SUSEP Nº 272, de 22 de ou tu bro de 2004, re a li za mos a Ava li a ção Atu a ri al da car te i ra de pre vi dên -
cia com ple men tar e de cada um dos ra mos de se gu ro ope ra ci o na li za dos pela ICATU SEGUROS S.A., no pe río do de 01
de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011.
A Ava li a ção Atu a ri al foi ela bo ra da a par tir dos efe ti vos pe río dos de com pe tên cia dos ris cos as su mi dos pe los con tra tos
de pre vi dên cia e de se gu ro que es ta vam em vi gor em 31 de de zem bro de 2011, re cal cu lan do as cor res pon den tes pro vi -
sões téc ni cas con ta bi li za das nes ta data base. Todo este cál cu lo foi re a li za do in de pen den te do re ce bi men to de novas
contribuições ou da emissão de novos prêmios.
A aná li se de mons trou a ca pa ci da de da Se gu ra do ra em hon rar a to ta li da de dos com pro mis sos fi nan ce i ros que terá com o 
pa ga men to de be ne fí ci os e de si nis tros já ocor ri dos e que ain da vão ocor rer e com a ma nu ten ção dos cus tos ad mi nis tra -
ti vos de to dos os con tra tos de pre vi dên cia e de se gu ro que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2011.
A Pro vi são de Insu fi ciên cia de Prê mi os está sen do cons ti tu í da para os Se gu ros de Pes so as e a Pro vi são de Insu fi ciên cia 

de Con tri bu i ções está sen do cons ti tu í da para a car te i ra de Pre vi dên cia e con tem pla o ajus te re fe ren te ao Teste de
Adequação de Passivos. 
Os re sul ta dos en con tra dos de mons tram que as pro vi sões téc ni cas con sig na das no Ba lan ço Pa tri mo ni al de data base 31 
de de zem bro de 2011 da ICATU SEGUROS S.A. es tão ade qua das à re a li da de da Se gu ra do ra e fo ram cal cu la das de
acor do com as me to do lo gi as cons tan tes das No tas Téc ni cas Atu a ri a is en ca mi nha das à SUSEP - Su pe rin ten dên cia de
Se gu ros Pri va dos ou con for me me to do lo gia pre vis ta nas nor mas vi gen tes, não ha ven do ne ces si da de de ade qua ção ou
ajus tes de valores e nenhuma situação relevante que comprometa a sua solvência atuarial. 

Rio de Ja ne i ro, 23 de fe ve re i ro de 2012.
LUCIANA DA SILVA BASTOS ICATU SEGUROS S.A.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS
Aos Aci o nis tas e aos Admi nis tra do res da Ica tu Se gu ros S.A.
Rio de Ja ne i ro - RJ
Exa mi na mos as de mons tra ções fi nan ce i ras in di vi du a is da Ica tu Se gu ros S.A. ("Com pa nhia"), que com pre en dem o ba -
lan ço pa tri mo ni al em 31 de de zem bro de 2011 e as res pec ti vas de mons tra ções do re sul ta do, do re sul ta do abran gen te,
das mu ta ções do pa tri mô nio lí qui do e dos flu xos de ca i xa para o exer cí cio fin do na que la data, as sim como o re su mo das
prin ci pa is prá ti cas con tá be is e de ma is no tas ex pli ca ti vas. 
Res pon sa bi li da de da Admi nis tra ção so bre as de mons tra ções fi nan ce i ras 
A Admi nis tra ção da Com pa nhia é res pon sá vel pela ela bo ra ção e ade qua da apre sen ta ção des sas de mons tra ções
fi nan ce i ras de acor do com as prá ti cas con tá be is ado ta das no Bra sil apli cá ve is às en ti da des su per vi si o na das pela
Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos - SUSEP e pe los con tro les in ter nos que ela de ter mi nou como ne ces sá ri os para
per mi tir a ela bo ra ção de de mons tra ções fi nan ce i ras li vres de dis tor ção re le van te, in de pen den te men te se ca u sa da por
fra u de ou erro.
Res pon sa bi li da de dos au di to res in de pen den tes 
Nos sa res pon sa bi li da de é a de ex pres sar uma opi nião so bre es sas de mons tra ções fi nan ce i ras com base em nos sa au -
di to ria, con du zi da de acor do com as nor mas bra si le i ras e in ter na ci o na is de au di to ria. Essas nor mas re que rem o cum pri -
men to de exi gên ci as éti cas pe los au di to res e que a au di to ria seja pla ne ja da e exe cu ta da com o ob je ti vo de ob ter se gu -
ran ça ra zoá vel de que as de mons tra ções fi nan ce i ras es tão li vres de dis tor ção re le van te. 
Uma au di to ria en vol ve a exe cu ção de pro ce di men tos se le ci o na dos para ob ten ção de evi dên cia a res pe i to dos va lo res e
das di vul ga ções apre sen ta dos nas de mons tra ções fi nan ce i ras. Os pro ce di men tos se le ci o na dos de pen dem do jul ga -
men to do au di tor, in clu in do a ava li a ção dos ris cos de dis tor ção re le van te nas de mons tra ções fi nan ce i ras, in de pen den te -
men te se ca u sa da por fra u de ou erro. Nes sa ava li a ção de ris cos, o au di tor con si de ra os con tro les in ter nos re le van tes
para a ela bo ra ção e ade qua da apre sen ta ção das de mons tra ções fi nan ce i ras da em pre sa para pla ne jar os pro ce di men -
tos de au di to ria que são apro pri a dos nas cir cuns tân ci as, mas não para fins de ex pres sar uma opi nião so bre a efi cá cia
des ses con tro les in ter nos da Com pa nhia. Uma au di to ria in clui, tam bém, a ava li a ção da ade qua ção das prá ti cas con tá -
be is uti li za das e a ra zo a bi li da de das es ti ma ti vas con tá be is fe i tas pela Admi nis tra ção, bem como a ava li a ção da apre sen -
ta ção das de mons tra ções fi nan ce i ras to ma das em con jun to. 

Acre di ta mos que a evi dên cia de au di to ria ob ti da é su fi ci en te e apro pri a da para fun da men tar nos sa opi nião.
Opi nião 
Em nos sa opi nião, as de mons tra ções fi nan ce i ras an te ri or men te re fe ri das apre sen tam ade qua da men te, em to dos os as -
pec tos re le van tes, a po si ção pa tri mo ni al e fi nan ce i ra da Ica tu Se gu ros S.A. em 31 de de zem bro de 2011, o de sem pe nho
de suas ope ra ções e os seus flu xos de ca i xa para o exer cí cio fin do na que la data, de acor do com as prá ti cas con tá be is
ado ta das no Bra sil, apli cá ve is às en ti da des su per vi si o na das pela Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos - SUSEP. 
Ou tros Assun tos
Ajus tes e re clas si fi ca ções
Como par te de nos sos exa mes das de mons tra ções fi nan ce i ras in di vi du a is de 31 de de zem bro de 2011, exa mi na mos
tam bém os ajus tes e re clas si fi ca ções des cri tos na nota ex pli ca ti va n° 2 que fo ram efe tu a dos para al te rar as de mons tra -
ções fi nan ce i ras de 2010 an te ri or men te di vul ga das. Em nos sa opi nião, tais ajus tes e re clas si fi ca ções são apro pri a dos e
fo ram cor re ta men te efe tu a dos. Não fo mos con tra ta dos para au di tar, re vi sar ou apli car qua is quer ou tros pro ce di men tos
so bre as de mons tra ções fi nan ce i ras da Com pa nhia re fe ren tes ao exer cí cio de 2010 e, por tan to, não ex pres sa mos opi -
nião ou qual quer for ma de as se gu ra ção so bre as de mons tra ções fi nan ce i ras de 2010 to ma das em con jun to. 
Au di to ria dos va lo res cor res pon den tes do exer cí cio an te ri or
Os va lo res cor res pon den tes ao exer cí cio fin do em 31 de de zem bro de 2010, apre sen ta dos para fins de com pa ra ção, fo -
ram an te ri or men te au di ta dos por ou tros au di to res in de pen den tes, que emi ti ram re la tó rio da ta do de 23 de fe ve re i ro de
2011, que não con te ve qual quer mo di fi ca ção.

Rio de Ja ne i ro, 23 de fe ve re i ro de 2012

KPMG Au di to res Inde pen den tes
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A Via Campesina, a Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Agri-
cultura (Contag) e a Federação dos
Trabalhadores da Agricultura Familiar
(Fetraf) prometem muito barulho hoje
na Câmara dos Deputados. A reivindi-
cação é a de sempre: reforma agrária.

TERTIUS
A mesma postura deverá ser manti-

da hoje no Recife, onde o prefeito João
da Costa (PT), candidato à reeleição, e
o deputado João Paulo (PT), pré-candi-
dato, andam às turras. Discretamente, a
cozinha do Palácio do Planalto torce
para que a disputa se resolva com um
tertius, o ex-líder do PT no Senado
Humberto Costa. A presidente Dilma,
porém, adota distância do problema. É
assunto para a cúpula do PT resolver. 

AO LARGO
A presidente Dilma Rousseff on-

tem, durante visita à cidade, não
quis saber de conversa sobre as
eleições em Fortaleza, que anda
elevando a temperatura política
no estado. O governador Cid Go-
mes, do PSB, não aceita a candida-
tura a prefeito do líder do gover-
no no Congresso, José Pimentel
(PT), seu desafeto.

RESTOS A PAGAR
Prefeitos de todo o país desembarcam

hoje em Brasília. Cobram a liberação das
despesas pendentes de realização e pa-
gamentos do ano passado, os chamados
restos a pagar do Orçamento da União de
2011, no valor de R$ 24,6 bilhões 

Ao mesmo tempo em que ten-
ta adiar as prévias de domingo,
e ganhar mais tempo para forta-
lecer sua pré-candidatura com
os militantes do PSDB, o ex-go-
vernador José Serra acelera as
articulações para fechar uma
coligação eleitoral de maneira a
reduzir os riscos de eventual
derrota nas eleições para a pre-
feitura de São Paulo. Serra tra-
balha para restabelecer o siste-
ma de alianças que o tornou vi-
torioso contra a então prefeita
Marta Suplicy (PT), em 2004. 

Para isso, tenta uma reaproxi-
mação com o DEM, que namora
a candidatura de Gabriel Chalita
(PMDB), e trabalha para remo-
ver a candidatura de Soninha
Francine (PPS), que resiste ao
assédio. Para ser bem sucedido
nas articulações políticas, conta
com dois aliados poderosos: o
prefeito Gilberto Kassab (PSD),
que passou a perna no ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva, e
o governador Geraldo Alckmin
(PSDB), sem cujo apoio sua can-
didatura estaria derrotada. 

Kassab garante uma chapa de
vereadores muito robusta; Alck-
min, a ampliação da coligação
com o PTB e o PSB, além de ou-
tros partidos menores. A alian-
ça com DEM é uma operação ca-
sada: o PSDB precisaria apoiar a
candidatura a prefeito de Men-
donça Filho (DEM) em Recife; e
de ACM Neto (DEM), em Salva-
dor. Já a aliança com o PPS de-
pende muito da vontade de So-
ninha Francine manter sua can-
didatura. Caso desista, a legen-
da aceita de boa.




