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DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONSOLIDADO 

 Início das Operações 
Em junho de 2010 foi constituída a Unimed Previdência Privada S/A – também 

denomida “Seguradora” - com o objetivo de permitir ao grupo Seguros Unimed dar mais 

foco neste segmento de mercado. 

A SUSEP autorizou o funcionamento da empresa em novembro de 2010, através da 

portaria nº 3.806, de 5 de novembro de 2010. 

Desde então, a Unimed Seguradora S/A constituiu R$ 7,5 milhões em Capital Social para 

atender às exigências de Capital Mínimo e Margem de Solvência quando a carteira de 

previdência privada fosse migrada da Unimed Seguradora S/A para a Unimed 

Previdência Privada S/A. 

Até 30 de junho de 2011, data base das Demonstrações Financeiras, a SUSEP não havia 

emitido a autorização para a migração da carteira de previdência privada da Unimed 

Seguradora S/A. Portanto, a Seguradora ainda não se encontra totalmente operacional. 

 Receita Financeira 
A Seguradora possui R$ 7,6 milhões em aplicações financeiras, aplicados em CDB 

indexado ao CDI, distribuído da seguinte forma: 

 
Unimed Previdência Privada: Carteira Própria Segregada por Rating 

Instituição Participação Carteira* Rating 

Banco Santander S.A. 6% AAA 

Banco BICBanco 20% AA 

Banco Cruzeiro do Sul 27% A 

Banco Industrial S.A. 20% BBB 

Banco Daycoval 27% A 

 

No período, a receita financeira foi de R$ 106 mil. 



2 

Despesas Administrativas 
 

Apesar de não estar 100% operacional, a Seguradora já possui pequenas despesas 

administrativas relacionadas à manutenção da companhia. 

No período as despesas administrativas somaram R$ 97 mil. As despesas com serviços 

de terceiros, publicidade e outros somaram R$ 50 mil e as despesas com tributos, 

principalmente taxas de fiscalização da SUSEP, alcançaram R$ 47 mil.   Lucro Líquido 
 

O lucro líquido do primeiro semestre de 2011 totalizou R$ 6 mil, impactado pela receita 

financeira oriunda da gestão dos recursos alocados da Seguradora e as Despesas 

Administrativas necessárias à manutenção das atividades pré-operacioanis.  

 

Reserva legal 

 

Constituída, ao final de cada exercício, na forma prevista na legislação societária 

brasileira, pela parcela de 5% do lucro líquido, não podendo exceder a 20% do capital 

social. 

 

Reserva de investimento e capital de giro 

 

É constituída por até 100% do lucro líquido remanescente, após as deduções legais, ao 

final de cada exercício social, tendo por finalidade assegurar investimentos em ativos 

permanentes e reforço do capital de giro podendo, também, absorver prejuízos. 

 

Essa reserva, em conjunto com a reserva legal, não poderá exceder o valor do capital 

social. O Conselho de administração em reunião extraordinária poderá a qualquer tempo, 

ou quando atingido o limite estabelecido, deliberar sobre sua destinação para aumento do 

capital social ou distribuição de dividendos. 



3 

Dividendos 

 

É assegurado aos acionistas um dividendo mínimo de 10% do lucro líquido, conforme 

estabelecido no Estatuto Social  Reformulações Societárias 
Em Assembléia Geral extraordinária de 9 de maio de 2011 a Administração aprovou o 
aumento de capital no montante de R$ 300 mil, representada por emissão de 300.000 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, que se encontra em processo de 
homologação pela SUSEP. 
 
 
A Administração 
 
 
São Paulo, 25 de Agosto de 2011 
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Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras intermediárias 
 
À 
Diretoria e aos Acionistas da 
Unimed Previdência Privada S.A. 
São Paulo - SP  
 
Examinamos as demonstrações financeiras intermediárias da Unimed Previdência Privada S.A. 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2011 e as 
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o semestre findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis 
e demais notas explicativas selecionadas.  
 
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras intermediárias 
 
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras intermediárias de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro.  
 
Responsabilidade dos auditores independentes  
 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras 
intermediárias com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos 
auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável 
de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.  
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os 
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos 
de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar 
os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de 
expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria 
inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.  
 

 

 

KPMG Auditores Independentes  
R. Dr. Renato Paes de Barros, 33 
04530-904 - São Paulo, SP - Brasil  
Caixa Postal 2467  
01060-970 - São Paulo, SP - Brasil 

Central Tel 55 (11) 2183-3000 
Fax Nacional  55 (11) 2183-3001 
Internacional  55 (11) 2183-3034 
Internet   www.kpmg.com.br 

 

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e 
firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e 
afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 
uma entidade suíça. 

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member 
firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. 
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Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião.  
 
Opinião  
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente referidas apresentam, 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Unimed 
Previdência Privada S.A. em 30 de junho de 2011, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis às entidades supervisonadas pela Superintendência de Seguros Privados - 
SUSEP.  
 
 
São Paulo, 25 de agosto de 2011 
 
 
KPMG Auditores Independentes 
CRC 2SP014428/O-6 
 
 
 
 
Luciene Teixeira Magalhães Leonardo de Assis Portugal 
Contadora CRC 1RJ079849/O-3 S-SP Contador CRC 1RJ079932/O-1 S-SP 
 
  



Unimed Previdência Privada S.A.

Balanços patrimoniais

em 30 de junho de 2011 e 31 de dezembro de 2010

(Em milhares de Reais)

 
Ativo Notas 30/06/11 31/12/10 Passivo Notas 30/06/11 31/12/10

Circulante 7.603           7.200          Circulante 97                -                  

Disponível 47                7.200          Contas a pagar 97                -                  

Caixa e bancos 47                7.200          Obrigações a pagar   95                -                  
Impostos e Conttribuições 2                  -                  

Aplicações 7.556           -                  
Patrimônio líquido 6 7.506           7.200          

Aplicações  5 a 7.556           -                  
Capital social 7.200           7.200          
Aumento de Capital ( em aprovação) 300 -                  

  Lucros acumulados 6                  -                  

   Total do ativo 7.603           7.200             Total do passivo 7.603         7.200        

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Unimed Previdência Privada S.A.

Demonstração do resultado

Semestre findo em 30 de junho de 2011 

(Em milhares de Reais, exceto, o  lucro líquido por lote de mil ações)

Notas

Despesas administrativas  8 a (50)             
Despesas com tributos  8 b (47)             
Resultado financeiro                         8 c 105             
 
(=) Resultado operacional 8                 

(=) Resultado antes dos impostos e participações 8                 

Imposto de renda 9 (1)               
Contribuição social 9 (1)               

Lucro líquido do semestre 6                

Quantidade de ações 7.500.000
Lucro  por ação 0,001

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Unimed Previdência Privada S.A.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Semestre  findo em 30 de Junho de 2011

(Em milhares de Reais)

Nota
Capital

social

Aumento
de capital

em aprovação
Lucro

acumulado
Patrimônio

líquido

Patrimônio líquido
atribuível aos
controladores

Integralização de capital social conforme aprovado em Assembleia Geral de
  Constituição  realizada em 9/6/2010 e autorizado pelo regular através 
  da Portaria SUSEP nº 3.806 de 05 de novembro de 2010 7.200    -                        7.200          7.200                       

   
Saldos em 31 de dezembro de 2010 7.200  -                      7.200        7.200                      

Aumento de capital - A.G.E de  09 de maio de 2011 6 a -            300                   -                   300             300                          
Lucro do semestre -            6                  6                 6                              

Saldos em 30 de junho de 2011 7.200    300                   6                  7.506          7.506                       

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Unimed Previdência Privada S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa

Semestre findos em 30 de junho de 2011

(Em milhares de Reais)

Atividades operacionais
Pagamentos de despesas e obrigações (3)          
Investimentos financeiros:
 Aplicações (7.450)    

Caixa consumido nas atividades operacionais (7.453)    

Atividades de financiamento
Aumento de capital 300         

Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 300         

Aumento líquido de caixa (7.153)    

Caixa no início do exercício 7.200      

Caixa  no final do exercício 47          

Aumento nas aplicações financeiras - Recursos livres 7.556      

Conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido
  das atividades operacionais

Lucro líquido do semestre 6             

Ativos financeiros (7.556)    
Fornecedores e outras contas a pagar 97           

Caixa consumido nas atividades operacionais (7.453)    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Unimed Previdência Privada S.A. 
 
 
 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
intermediárias 
 
Semestre findo em 30 de junho de 2011 
 
(Em milhares de Reais) 
 
 
 
 
 

1 Contexto operacional 
 
A Unimed Previdência Privada S.A. - doravante denominada também como “Unimed 
Previdência” ou “Companhia” - é uma sociedade anônima de capital fechado, domiciliada no 
Brasil e situada na Rua Ministro Rocha Azevedo, 366 - São Paulo, tendo como objeto social a 
comercialização planos de benefícios de previdência privada aberta e planos geradores de 
benefícios livres (PGBL) e vida geradora de benefícios livres (VGBL).  A sociedade é controlada 
pela Unimed Seguradora S.A., sendo parte de um grupo de empresas denominado Complexo 
Cooperativo e Empresarial Unimed, criado para suporte comercial, operacional e administrativo 
do Sistema Cooperativo Unimed, que é formado pelas cooperativas médicas que atuam sob a 
denominação Unimed, pelas suas federações, pela confederação nacional e por empresas 
associadas.  
 
A Unimed Previdência foi constituída por meio da Assembléia Geral de Constituição, realizada 
no dia 9 de junho de 2010 e obteve autorização para operar através da Portaria SUSEP nº 3.806, 
em 5 de novembro de 2010.  
 
Encontra-se em tramitação na Superintendência de Seguros Privados - SUSEP o processo de 
migração da carteira da controladora Unimed Seguradora S.A, motivo pelo qual até o 
encerramento do semestre findo em 30 de junho de 2011, a Unimed Previdência não havia 
iniciado suas operações.  
 
 

2 Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras 
intermediárias 
 
Em consonância com a Circular SUSEP nº 424/11, as demonstrações financeiras intermediárias 
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP) aplicáveis 
às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, incluindo os 
pronunciamentos contábeis, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) que tenham sido referendados pela SUSEP, bem como pelas 
normas emitidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, vigentes na data de 
publicação destas demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras intermediárias estão 
sendo apresentadas segundo os critérios de comparabilidade estabelecidos pelo Pronunciamento 
CPC 21. 



Unimed Previdência Privada S.A. 
 
 
 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
intermediárias 
 
(Em milhares de Reais) 
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a. Base para mensuração 
 
As demonstrações financeiras intermediárias foram elaboradas de acordo com o princípio do 
custo histórico, com exceção dos ativos financeiros classificados para negociação e 
disponível para venda que são mensurados pelo valor justo. 
 

b. Moeda funcional e de apresentação 
 
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em reais, que é a moeda funcional da 
Unimed Previdência. Exceto quando indicado, as informações estão divulgadas em milhares 
de reais (R$ (000)) e arredondadas para o milhar mais próximo.  
 

c. Conclusão das demonstrações financeiras intermediárias 
 
Essas demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria Executiva em 25 de agosto 
de 2011. 

 
 

3 Principais práticas contábeis 
 
As políticas contábeis discriminadas abaixo foram aplicadas em todos os períodos apresentados 
nas demonstrações financeiras intermediárias.  
 
a. Caixa e equivalentes a caixa  

 
Caixa e equivalente de caixa incluem numerário em caixa e investimentos financeiros em 
moeda nacional com vencimento de 90 dias ou menos, a partir da data de transação, e 
apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, sendo utilizados pela Companhia 
para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. 
 

  



Unimed Previdência Privada S.A. 
 
 
 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
intermediárias 
 
(Em milhares de Reais) 
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b. Ativos financeiros  
 
Os ativos financeiros são classificados segundo a intenção da Administração e em 30 de 
junho de 2011 foram designados como ativos disponíveis para venda. Ativos financeiros 
disponíveis para venda são ativos não derivativos e não classificados como ativos para 
negociação, mantidos até o vencimento ou empréstimos e recebíveis. Após o reconhecimento 
inicial, eles são valorados a valor justo e as valorizações e desvalorizações não realizadas 
financeiramente são reconhecidas em conta específica do patrimônio líquido, líquidas dos 
seus correspondentes efeitos tributários. 
 

c. Análise da recuperabilidade de ativos financeiros e não financeiros (“imparment”) 
 

i. Ativos financeiros avaliados ao valor justo 
 
O valor justo dos ativos financeiros é apurado da seguinte forma: Os certificados de 
depósitos bancários são registrados ao custo, acrescido dos rendimentos incorridos, que 
se aproximam de seu valor justo.  
 

d. Capital social 
 
As ações emitidas pela Companhia são classificadas como um componente do patrimônio 
líquido, quando a Companhia não possuir a obrigação de transferir caixa ou outros ativos 
para terceiros.  
 

e. Imposto de renda e contribuição social 
 
A despesa de imposto de renda e contribuição social dos períodos referidos inclui as despesas 
de impostos correntes e os efeitos dos tributos diferidos. A Companhia reconhece no 
resultado do período os efeitos dos impostos de renda e contribuição social, exceto para os 
efeitos tributários sobre itens que foram diretamente reconhecidos no patrimônio líquido, 
onde nestes casos, os efeitos tributários também são reconhecidos no patrimônio líquido. 
 

  



Unimed Previdência Privada S.A. 
 
 
 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
intermediárias 
 
(Em milhares de Reais) 
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Os impostos correntes são calculados com base em leis e regras tributárias vigentes na data 
de preparação do balanço patrimonial. No Brasil, o imposto de renda corrente é calculado à 
alíquota-base de 15% mais adicional de 10% sobre o lucro real tributável acima de R$ 240 
anuais. A provisão para contribuição social é constituída à alíquota de 15% para as 
seguradoras e financeiras. 
 
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores 
contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para 
fins de tributação.  O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas vigentes às diferenças 
temporárias quando elas revertem até a data de apresentação das demonstrações financeiras. 
 
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas fiscais, 
créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas. Os créditos por perdas 
fiscais ou base negativa somente serão registradas quando é provável que lucros futuros 
sujeitos à tributação estejam disponíveis e contra os quais serão utilizados. 
 
Ativos de imposto de renda e contribuição social diferido são revisados a cada data de 
relatório e serão reduzidos na medida em que sua realização não seja mais provável. 
 

f. Teste de adequação dos passivos 
 
Nos termos do CPC 11,  semestralmente deve ser elaborado o teste de adequação dos 
passivos para todos os contratos em curso na data de execução do teste.  
 
Este teste deve avaliar na data-base, as obrigações decorrentes dos contratos e certificados 
dos planos de seguro e estimar o fluxo de caixa futuro brutos de resseguro contemplando os 
pagamentos de sinistros futuros, de sinistros já ocorridos e ainda não pagos ou a ocorrer, 
contribuições e prêmios futuros que não estejam contidos na PPNG, despesas administrativas 
relacionadas a riscos cujas vigências tenham se iniciado até a data-base do teste, despesas 
alocáveis e não alocáveis relacionadas a sinistros e benefícios, despesas de comercialização. 
 
Para esse teste, foi adotado uma metodologia que considera a sua melhor estimativa de todos 
os fluxos de caixa futuros, incluindo as despesas incrementais e acessórias de liquidação de 
sinistros, utilizando-se premissas atuais e os contratos foram agrupados em uma base de 
riscos similares. 



Unimed Previdência Privada S.A. 
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intermediárias 
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O teste foi realizado considerando as determinações da Circular SUSEP n° 410/10, em linha 
com o requerido pelo CPC 11. Nos termos desta norma, para o cálculo das estimativas de 
sobrevivência e de morte foi utilizada a tábua BR-EMS e os valores dos fluxos de caixa 
projetados, das operações de previdência, foram descontados pela taxa denominada estrutura 
a termo das taxas de juros (ETTJ) considerando o cupom da curva do Índice de Preços ao 
Consumidor (IPCA).  
 

g. Utilização de estimativas e julgamento 
 
A preparação de demonstrações financeiras exige que a Administração registre determinados 
valores de ativos, passivos, receitas e despesas com base em estimativa, as quais são 
estabelecidas a partir de julgamentos e premissas quanto a eventos futuros. Os valores reais 
de liquidação das operações podem divergir dessas estimativas em função da subjetividade 
inerente ao processo de sua determinação.  
 
Estimativas e premissas são revistos de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas 
contábeis são reconhecidas no período em que são revisadas e em quaisquer períodos futuros 
afetados. 
 
Itens significativos cujos valores são determinados com base em estimativa incluem: os 
ativos financeiros avaliados pelo valor justo, as provisões para ajuste dos ativos ao valor de 
realização ou recuperação; as provisões técnicas; as receitas de prêmios e correspondentes 
despesas de comercialização, relativos aos riscos vigentes ainda sem emissão das respectivas 
apólices, e as provisões que envolvem valores em discussão judicial.  
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intermediárias 
 
(Em milhares de Reais) 
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4 Gestão de riscos originados de instrumentos financeiros e contratos de 
seguros 
 

Introdução 
 
A Companhia possui uma estrutura para o gerenciamento de riscos que é formada por uma 
unidade de Gestão de Risco que atua no estabelecimento de estratégias, formuladas para 
identificar em toda a organização eventos em potencial, os quais são capazes de afetá-la, 
possibilitando que a Administração os conheça de modo a mantê-los compatíveis com o apetite 
ao risco desejado. Este processo habilita os colaboradores, em todos os níveis, a entender melhor 
os riscos aos quais seus processos estão expostos e em ações relacionadas ao processo de 
gerenciamento de riscos, especialmente na capacitação dos mesmos. 
 
A seguir apresentamos as informações sobre a exposição a cada um dos riscos mencionados, 
inerentes às suas operações, os quais podem afetar o alcance dos objetivos estratégicos e 
financeiros, os objetivos, as políticas, os processos de mensuração, o gerenciamento de riscos e o 
gerenciamento de capital permitindo que os riscos de Mercado, Liquidez, Crédito, Operacional e 
Subscrição sejam efetivamente identificados, avaliados, monitorados, controlados e mitigados de 
modo unificado. 
 

a. Gestão de riscos de seguros 
 
A Companhia, como mencionado acima, ainda não está em fase totalmente operacional, uma 
vez que a carteira de previdência privada ainda não foi transferida de sua controladora. 
Conforme determinado pela SUSEP, uma carteira de seguro somente pode ser transferida 
após sua aprovação. 
 

b. Gestão de riscos financeiros 
 
A Companhia está exposta a riscos financeiros associados a sua carteira de aplicações. Para 
mitigar esses riscos é utilizada uma abordagem de gestão de ativos e passivos no tempo 
(Asset Liability Management - ALM), além de serem levados em consideração os 
requerimentos regulatórios e o ambiente econômico onde são conduzidos os negócios da 
Companhia e investidos os ativos financeiros. Esta abordagem está alinhada com os 
requerimentos de análise exigidos pelos CPCs e com o conceito econômico de gestão de 
capital necessário para garantir a solvência e os recursos de caixa necessários à operação. 
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A gestão de riscos financeiros compreende as seguintes categorias: a) risco de mercado, que é 
aquele associado à possibilidade de ocorrência de perdas devidas a oscilações nos preços de 
mercado das posições mantidas em carteira; b) risco de liquidez, que está relacionado a 
eventual indisponibilidade de recursos de caixa para fazer frente a obrigações futuras da 
Companhia; c) risco de crédito, associado à possibilidade de descumprimento de um contrato 
nos termos em que tenha sido firmado entre as partes.  
 
A política de gestão de riscos da Companhia tem como princípio assegurar que limites 
apropriados de risco sejam seguidos para evitar perdas decorrentes de oscilações de preços 
que venham a impactar os resultados de forma adversa. Seguindo esta política, a Companhia 
busca diversificar as aplicações em vários mercados, visando garantir retornos de capital 
durante um período sustentável ao invés de concentrar exposições a fatores de riscos que 
possam destruir o valor dos negócios. 
 
A Companhia utiliza uma série de análises de sensibilidade e testes de stress como 
ferramentas de gestão de riscos financeiros. Os resultados destas análises são utilizados para 
mitigação de riscos e para o entendimento do impacto sobre os resultados e sobre o 
patrimônio líquido da Companhia em condições normais e em condições de stress. Esses 
testes levam em consideração cenários históricos e cenários de condições de mercado 
previstas para períodos futuros e têm seus resultados utilizados no processo de planejamento 
e decisão e também para identificação de riscos específicos originados nos ativos e passivos 
financeiros detidos pela Companhia. 
 
Em virtude dos ativos financeiros da Companhia estarem alocados em títulos com 
remuneração pós-fixada, atrelados ao CDI, nossa avaliação é que os ativos não sofrem 
impactos em seu valor oriundos de variação na taxa de juros, portanto, sem impacto no 
resultado. 
 

c. Gestão do risco de liquidez 
 
Risco de liquidez é o risco de que a entidade enfrente dificuldades para cumprir obrigações 
relacionadas a passivos financeiros que são liquidadas pela entrega de caixa ou outro ativo 
financeiro.  
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i. Controle do risco de liquidez 
 
Neste sentido, a Administração avalia os prazos de vencimento dos passivos financeiros 
para certificar-se que os vencimentos estão alinhados com o caixa disponível e o 
vencimento dos ativos financeiros. 
 

ii. Exposição ao risco de liquidez  
 
A Companhia não possui passivos financeiros e, portanto, não está exposta a riscos de 
liquidez. 

 
d. Gestão de risco de crédito 

 
O gerenciamento do risco de crédito visa atender os padrões, políticas e procedimentos 
específicos que incluem o monitoramento da exposição a esta categoria de risco com relação 
às contrapartes, sendo realizado por agências de classificação de riscos de crédito operantes 
no país. 
 
Os critérios para a escolha dos emissores de ativos, além de passarem por uma minuciosa 
avaliação de risco de crédito, têm seus ratings de crédito avaliados por agências nacionais 
como a SR Rating, Austin Rating e Lopes Filho & Associados (Risk Bank) e internacionais 
como a Moody’s e Standard & Poor’s. 
 

Unimed Previdência Privada: Carteira própria segregada por rating 
  
Instituição Participação carteira * Rating
  
Banco Santander S.A. 6% AAA
Banco BICBanco 20% AA
Banco Cruzeiro do Sul 27% A
Banco Industrial S.A. 20% BBB
Banco Daycoval 27% A
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5 Ativos financeiros 
 
a. Resumo da classificação dos ativos financeiros 

 
    Ativos   Total 
     
   Valor  Ganho/    
   De 1 a investimento Valor de perda não   
Títulos  Níveis   5 anos atualizado mercado realizado Circulante  Jun/11 Dez/10
     
Disponível para venda   7.556 7.556 7.556   - 7.556  7.556   -
     
CDB - Pós fixado CDI 2  7.556 7.556 7.556 - 7.556  7.556 -

 
A Companhia não possuía ativos financeiros em Dezembro de 2010. 
 

b. Hierarquia do valor justo 
 
A tabela abaixo apresenta a análise do método de valorização de ativos financeiros trazidos 
ao valor justo. Os valores de referência foram definidos como se segue: 
 
• Nível 1 - Títulos com cotação em mercado ativo; 

 
• Nível 2 - Títulos não cotados nos mercados abrangidos no “Nível 1”, mas que cuja 

precificação é direta ou indiretamente observável; e 
 

• Nível 3 - Títulos que não possuem seu custo determinado com base em um mercado 
observável. 
 
 30/06/11 
     
 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total
  
Títulos disponíveis para venda   - 7.555   - 7.555

  
Total   - 7.555   - 7.555
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6 Patrimônio líquido 
 
a. Capital social 

 
O Capital Social totalmente subscrito e integralizado é composto por 7.200.000 ações 
ordinárias todas nominativas e sem valor nominal.  
 
Em Assembléia Geral extraordinária de 9 de maio de 2011 a Administração aprovou o 
aumento de capital no montante de R$ 300, representada por emissão de 300.000 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, que se encontra em processo de homologação 
pela SUSEP. 
 

b. Reserva legal 
 
É constituída ao final do exercício social por valor correspondente a 5% do lucro líquido, não 
podendo exceder a 20% do capital social. 
 

c. Reserva estatutária (Investimento e capital de giro) 
 
É constituída por até 100% do lucro líquido remanescente, após as deduções legais, ao final 
de cada exercício social, tendo por finalidade assegurar investimentos em ativos permanentes 
e reforço do capital de giro podendo, também, absorver prejuízos. 
 
Essa reserva, em conjunto com a reserva legal, não poderá exceder o valor do capital social. 
A Assembléia Geral poderá a qualquer tempo, ou quando atingido o limite estabelecido, 
deliberar sobre sua destinação para aumento do capital social ou distribuição de dividendos. 
 

d. Dividendos 
 
É assegurado aos acionistas um dividendo mínimo de 10% do lucro líquido anual, conforme 
estabelecido no Estatuto Social. Os dividendos são reconhecidos contabilmente quando sua 
distribuição é deliberada na Assembléia Geral Extraordinária proposta pelos  
Administradores. 
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e. Patrimônio líquido ajustado e margem de solvência/capital mínimo requerido 
 
O gerenciamento de capital procura otimizar a relação risco versus retorno de modo a 
minimizar perdas, por meio de estratégias de negócios bem definidas, em busca de maior 
eficiência na composição dos fatores que impactam na Margem de Solvência e/ou Capital 
Mínimo Requerido. 
 
A seguir detalhamos o cálculo do patrimônio líquido ajustado e margem de solvência da 
Companhia em 30 de junho de 2011 e em 31 de dezembro de 2010: 
 
 30/06/11 31/12/10
  
Patrimônio líquido 7.506 7.200
  
Deduções: - -
  
Patrimônio líquido ajustado 7.506 7.200
  
Capital mínimo requerido (CMR) 7.448 7.200
  
Excesso de PLA        58          -
 
O capital mínimo requerido (CMR) foi calculado levando em consideração os riscos de 
créditos e de subscrição e ponderados de acordo as orientações das Resoluções n°s 227 e 228 
de 2010. 

 
 

7 Transações e saldos com partes relacionadas 
 
Durante o processo de constituição da Companhia, despesas administrativas foram pagas pela 
controladora, cujo saldo a devolver está registrado em “Obrigações a Pagar” no montante de R$ 
95. 
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8 Detalhamento das contas de resultado 
 

a. Despesas administrativas  
 

 30/06/11
 

Serviços de terceiros (19)
Localização e funcionamento (  6)
Publicidade e propaganda (14)
Contribuição para entidade de classe  (11)
 

Total (50)
 

b. Despesas com tributos 
 

 30/06/11
 

Taxa de fiscalização  (45)
Outros (  2)
 

Total (47)
 

c. Resultado financeiro 
 

i. Receita 
 

 30/06/11
Receitas com títulos privados  

Disponível para venda 106 
  

Total 106 
 

ii. Despesas 
 

 30/06/11
 

Despesa com tributos diversos (    1)
 

Resultado financeiro 105
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9 Imposto de renda e contribuição social 
 

 
Imposto 

de renda  
Contribuição 

social
   
 2011  2011
   
Lucro consolidado antes dos impostos e as participações 
  sobre o resultado  8  8 
   
Base de cálculo 8 8 
   
Alíquotas:   

Imposto de renda e Contribuição social a alíquota básica 15% (1) (1)
   
Resultado após o imposto de renda e a contribuição social (6) (6)
 
 

10 Eventos subsequentes 
 
Capital social 
 
Em 13 de julho de 2011 foi homologado através da Portaria nº 1.239 da SUSEP o aumento de 
capital em R$ 300, elevando de R$ 7.200 para R$ 7.500 o Capital Social da Companhia.  
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