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 RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas,
Temos a satisfação de submeter à apreciação de V. Sas. O Relatório da Administração e as correspondentes 
demonstrações financeiras da Marítima Saúde Seguros S.A., referente aos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2012 e 2011.

I. PERfIL

A Marítima Saúde Seguros S.A., subsidiária integral da Marítima Seguros S.A. é uma operadora de Plano de 
Assistência à Saúde que atua no setor de saúde suplementar oferecendo aos seus consumidores planos de 
assistência à saúde, e está constituída nos termos da Lei 10.185 de 12 de fevereiro de 2001, na categoria de 
seguradora especializada em saúde. Atua principalmente no segmento corporativo com planos não 
patrocinados.

II. CONjuNTuRA ECONôMICA

No cenário econômico global, os principais blocos econômicos continuaram a sofrer reduções generalizadas, 
contudo, 2012 apresentou sinais que o pior pode ter passado. Houve ações de ajuste fiscal severas por parte 
do Banco Central Europeu nas políticas dos principais países que estão no centro da crise como Grécia, 
Espanha, Portugal, Irlanda, dentre outros. Outra ação de destaque foi o esforço do governo norte-americano 
para garantir o aumento do teto da dívida do país evitando o que poderia ter sido uma crise mundial sem 
precedentes e que manteve a possibilidade de a economia americana continuar gerando esforços para 
retomar o crescimento. Por outro lado, com o desaquecimento da economia no bloco europeu e nos Estados 
Unidos, a China manteve moderação em termos de crescimento além de focar parte relevante desse na 
produção interna. Todas essas medidas amenizaram a alta percepção de risco mundial, contudo, as condições 
gerais de crédito e fluxo de investimentos ainda seguem desfavoráveis nos países desenvolvidos. Tais 
movimentos, entre outros, geraram efeitos em mesma linha sobre o comportamento de empresas e 
consumidores brasileiros levando o Banco Central e o Governo a praticar sucessivas quedas na taxa básica de 
juros até chegar ao patamar recorde de 7,25% ao ano, que seguiu até o final de 2012, além de outras 
medidas tais como desoneração da folha de pagamento de alguns setores e incentivos fiscais como isenção 
do IPI. Mesmo com essas ações as projeções a respeito de crescimento do PIB nacional são bastante tímidas, 
fechando o ano de 2012 em aproximadamente 1%. 
Em face da conjuntura acima, a Marítima Saúde Seguros S.A. encerrou o exercício de 2012 com o total de R$ 
442 milhões em Prêmios de Seguros, representando crescimento de 14,6% quando comparado a 2011.

III. PLANEjAMENTO ESTRATégICO

O mercado de seguros Brasileiro é um dos mais promissores do mundo em termos de crescimento e potencial 
de rentabilidade. Para tal, a Marítima Saúde Seguros S.A. perseguirá as seguintes prioridades estratégicas 
durante os próximos anos:
• Aumentar a conscientização da sua proposta de valor perante seus parceiros estratégicos;
• Inserir padrões de serviços consistentes em todas as interações com seus corretores e segurados;
• Refinar a linha de produtos e serviços criando soluções inovadoras e adaptando a linha atual à evolução das 
necessidades do consumidor de  seguros;
• Expandir e fortalecer o canal de distribuição através de treinamento, ferramentas de apoio, programas de 
relacionamento e incentivo;
• Fortalecer a comunicação da marca para atingir uma maior audiência e maior reconhecimento;
• Melhorar a eficiência operacional através da modernização tecnológica visando competitividade e agilidade;
• Desenvolver e fortalecer o capital intelectual, visando à criação de competências essenciais e forte liderança 
dos nossos gestores..

IV. gOVERNANÇA CORPORATIVA

A Marítima Saúde Seguros S.A. continua desenvolvendo esforços no  sentido de fortalecer cada vez mais a sua 
Governança Corporativa.
Para garantir a eficácia em seus processos a Companhia conta com uma estrutura que vem sendo aprimorada 
conjuntamente com a sua Controladora, destacando-se como principais ações:
(i) o fortalecimento de uma estrutura de Controles Internos, Compliance e Gestão de Riscos;
(ii) Auditoria Interna contratada da empresa Deloitte Touche Tohmatsu, com o objetivo principal de efetuar 
testes de aderência dos controles internos mapeados;

(iii) criação de vários comitês visando o aprimoramento e estudos internos para apoiar a tomada de decisões 
de forma conjunta, bem como, formalizar as práticas de governança e acompanhamento dos resultados.
Ouvidoria: No exercício de 2012, foram recepcionadas 181 demandas de Seguro Saúde, sendo que 81% 
dessas demandas foram consideradas procedentes e atendidas. A Ouvidoria tem contribuído para aperfeiçoar 
processos internos com objetivo de aprimorar o atendimento da seguradora aos seus clientes.
Código de ética: Visa nortear as atividades da Companhia coibindo as práticas desleais e abuso de poder nas 
relações de consumo, a fim de fortalecer as relações de confiança, honestidade e respeito.
Canal de denúncias: Os Canais de Denúncia da Marítima tem como objetivo receber denúncias diretas ou 
anônimas, relacionadas à violação ao Código de ética, operações suspeitas de fraude e dos crimes de lavagem 
de dinheiro e informações acerca de eventual descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis 
à Seguradora.
Os Canais de Denúncia estão disponíveis a todos os colaboradores, segurados, prestadores de serviços, 
terceiros, corretores de seguros e outros interessados. A denúncia pode ser realizada através de telefone, 
intranet e internet, sendo garantido o anonimato ao denunciante.

V. DESEMPENhO ECONôMICO

As demonstrações financeiras refletiram um excelente desempenho para um ano marcado pelo crescimento 
do segmento acima do PIB, com um resultado operacional plenamente satisfatório. Abaixo demonstramos os 
principais indicadores econômicos da Marítima Saúde:
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Prêmios Emitidos: Os Prêmios Emitidos aumentaram 14,8%, passando de R$ 385,3 milhões em 2011 para 
R$441,7 milhões em 2012, um acréscimo de R$ 56,4 milhões, justificado pelo aumento de 5,7% no número 
de vidas seguradas que passou 179,3 mil em 2011 para 190,1 mil em 2012.
Índice combinado: Percentual obtido pelo total de gastos com sinistros retidos, despesas de comercialização 
e despesas administrativas sobre os prêmios ganhos, apresentou um aumento de 2,3 pontos percentuais, 
passando de 101,2% em 2011 para 103,5% em 2012.
A Marítima Saúde encerra o exercício de 2012 com um lucro líquido de R$ 1,8 milhão. Para 2013 a Marítima 
Saúde vem trabalhando estrategicamente com ótimas expectativas de crescimento de negócios com 
rentabilidade.
Rede Referenciada: Em 31 de dezembro de 2012, a Marítima Saúde Seguros S.A. contava com uma rede 
referenciada que incluía 565 hospitais, 332 laboratórios, 582 centros de diagnósticos, 327 fornecedores de 
materiais, 19 associações de médicos, 6.154 prestadores distribuídos para os demais serviços e 246 
colaboradores diretos em considerar o compartilhamento de estrutura de sua controladora.

VI. POLÍTICA DE DIVIDENDOS

Do resultado do exercício que anualmente se apurar após a dedução dos eventuais prejuízos acumulados e 
da provisão para o imposto sobre a renda, será deduzida a participação da Diretoria, nos casos em que a lei 
permita, desde que a participação não ultrapasse a remuneração anual dos Administradores e nem 10%  
(dez por cento) dos lucros, prevalecendo o limite que for menor. O lucro líquido restante será distribuído da 
seguinte forma:
• 5% (cinco por cento) para constituição de Reserva Legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social;
• 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, no mínimo, deduzidos os valores destinados à Reserva Legal, 
aos acionistas, como dividendo obrigatório, na proporção de sua participação no capital social, ajustado nos 
termos do caput do art. 202, da Lei das Sociedades por Ações;
Mediante proposta da Diretoria, previamente aprovada pelo Conselho de Administração da acionista 
controladora, poderão ser pagos ou creditados aos acionistas juros sob capital próprio, nos termos da 
legislação específica, os quais poderão ser imputados, líquidos do imposto de renda na fonte, aos dividendos 
intermediários ou ao dividendo anual.

VII. ACORDO PARA AquISIÇÃO DA MARÍTIMA SEguROS S.A. PELO gRuPO  SOMPO jAPAN

Em 25 de Janeiro de 2013, foi firmado acordo para aquisição pelo Grupo SOMPO JAPAN, através  
da Yasuda Seguros S.A., de parte das ações detidas pelo Grupo Vidigal na Marítima Seguros S.A.
Atualmente, o controle da Marítima Seguros S.A. é compartilhado entre o Grupo Vidigal e Grupo SOMPO 
JAPAN e, a partir da assinatura do acordo, o Grupo SOMPO JAPAN passará a ser o único controlador.
Após a aquisição de parte das ações detidas pelo Grupo Vidigal, Marítima Seguros e Yasuda Seguros 
continuarão a ser duas empresas com operações independentes, pertencentes ao Grupo SOMPO JAPAN, 
sendo a primeira voltada para o seguimento de massificados e a segunda com atuação forte no segmento 
corporativo do mercado segurador brasileiro. Posteriormente, serão definidas estratégias de colaboração  
e sinergia entre ambas, de forma a executar as ações operacionais de maneira mais eficiente, com o objetivo 
de ampliar a participação no mercado, bem como será definido também o novo organograma  
da Marítima Seguros.
O Sr. Francisco Caiuby Vidigal permanece como Presidente do Conselho de Administração e o Sr. Francisco 
Caiuby Vidigal Filho assume a Presidência da Diretoria da Marítima Seguros S.A., com aprovação do Grupo 
SOMPO JAPAN. Informamos ainda que o Diretor Executivo da Marítima Seguros, Sr. Mikio Okumura, tomará 
posse como Diretor Presidente da Yasuda Seguros. As nomeações precisarão ser ratificadas nas Assembleias 
das empresas e, posteriormente, homologadas pelos órgãos reguladores.
A operação de compra e vendas das ações está sujeita à aprovação do CADE, SUSEP e ANS no Brasil e do 
órgão regulador japonês.

VIII. AgRADECIMENTOS

A Marítima Saúde Seguros S.A. agradece a cooperação de seus Funcionários, Corretores, Acionistas, 
Hospitais, Prestadores da área Médica, bem como a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e demais 
autoridades pelos resultados alcançados neste ano.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2013

Balanços Patrimoniais 
em 31 de dezembro de 2012 e 2011  (Em milhares de Reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em milhares de Reais)

Notas Explicativas às Demonstrações financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado)

Demonstrações de Resultados 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 

(Em milhares de Reais, exceto lucro líquido lote de mil ação)

Demonstrações de Resultados Abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011

(Em milhares de Reais)

Demonstrações dos fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011

(Em milhares de Reais)
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Ativo Nota 2012 2011 
Circulante  143.421 111.789 
 Disponível  2.000 815 
 Realizável  141.421 110.974 
  Aplicações 5 123.680 90.740 
  Créditos de operações com planos de assistência à saúde   4.765 2.140 
   Prêmio a receber 6  3.452 1.013 
   Outros créditos de operações com planos de assistência à saúde   1.313 1.127 
  Despesas diferidas   1.232 1.008 
  Créditos tributários e previdênciários 7  9.014 14.798 
  Bens e títulos a receber 8  2.730 2.288 
Ativo não circulante   85.170 97.498 
Realizável a longo prazo   67.881 78.989 
 Aplicações 5  37.528  52.694 
 Créditos tributários e previdênciários 7  13.024  10.777 
 Depósitos judiciais e fiscais 9  17.329  15.518 
 Imobilizado 10  12.333 12.843 
  Bens móveis - Não hospitalares/não odontológicos   12.333  12.843 
 Intangível 11  4.956  5.666 
Total do Ativo  228.591 209.287 

Passivo Nota 2012 2011 
Circulante  98.691  95.932 
 Provisões técnicas de operações de
  assistência à saúde 13 82.777  76.706 
  Provisão para remissão   880  1.037 
  Provisão de sinistros a liquidar  41.979 41.169
  Provisão de sinistros ocorridos e não avisados  39.918 34.500
 Débitos de operações de assistência à saúde  5.371  4.398 
 Comercialização sobre operações   870  678 
  Outros débitos de operações com planos de
   assistência à saúde   4.501  3.720 
 Débitos de operação assistência à saúde
  não relacionadas com planos de saúde
   da operadora 12  1.859  1.939 
 Provisão para imposto de renda e
  contribuição social 15  3.099  7.894 
 Tributos e encargos sociais a recolher 15  1.833  1.616 
 Débitos diversos 12 3.752  3.379 

 17.323  13.444 
Passivo não circulante    
 Provisões judiciais 16 16.175  12.818 
 Provisões para tributos diferidos 15.1  1.148  626 
Patrimônio líquido 17  112.577  99.911 
 Capital social   64.108  54.108 
 Reservas de lucros   46.744  44.864 
 Ajuste de avaliação patrimonial   1.725  939 
Total do passivo e do patrimônio líquido   228.591 209.287 

  Nota 2012 2011 
Prêmios ganhos de operações de
 assistência à saúde 18.1  438.064  381.380 
 Prêmios retidos   441.727  385.266 
 Variação das provisões técnicas   (31)  (193)
 Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde   (3.632)  (3.693)
Sinistros indenizáveis líquidos 18.3  (372.052)  (314.093)
 Sinistros conhecidos ou avisados   (378.114)  (317.708)
 Recuperação de sinistros conhecidos ou avisados   11.480  10.236 
 Variação da provisão de sinistros ocorridos e não avisados   (5.418)  (6.621)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde   66.012  67.287 
Resultado bruto   66.012  67.287 
 Despesas de comercialização 18.4  (29.616)  (26.029)
 Despesas administrativas 18.6  (49.279)  (42.256)
 Outras receitas operacionais   235  101 
 Outras despesas operacionais 18.5  (2.680)  (3.863)
  Provisão para perdas sobre créditos   (1.016)  (2.018)
  Outras   (1.664)  (1.845)
Resultado financeiro líquido 18.7  15.301  16.482 
 Receitas financeiras   16.480  17.761 
 Despesas financeiras   (1.179)  (1.279)
Resultado patrimonial 18.8  3.144  2.902 
 Receitas patrimoniais   3.265  3.027 
 Ganho e perdas com ativos não correntes   (121)  (125)
Lucro antes dos impostos e participações   3.117  14.624 
 Imposto de renda 19  (505)  (3.036)
 Contribuição social 19  (347)  (2.206)
 Participações no resultado   (385)  (531)
Lucro líquido   1.880  8.851 
quantidade de ações  2.492.680 2.266.656
Lucro líquido no exercício por ação  0,75 3,90
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2012 2011
Resultado líquido 1.880 8.851
Outros resultados abrangentes
 Ajuste de avaliação patrimonial 1.310  1.287 
 Imposto de renda e contribuição social sobre resultados abrangentes  (524)  (515)
Resultado abrangente total 2.666 9.623
Resultado abrangente atribuível aos 
 Acionistas controladores 2.666  9.623 
 Acionistas não controladores – –

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Atividades operacionais Nota 2012 2011
Lucro líquido do exercício   1.880  8.851 
Ajustes para:  
Depreciação 10  697  847 
Amortização de ativos intangíveis 11  877  1.285 
Perda por redução ao valor recuperável dos ativos 19  1.127  2.018 
Ajustes de avaliação patrimonial   786  772 
Lucro líquido ajustado   5.367  13.773 
Aplicações 5 (17.774) (26.278)
Créditos de operações com planos de assistência à saúde 6  (3.641)  (2.451)
Despesas diferidas   (224)  (400)
Créditos tributários e previdênciários 7  3.537  (25)
Bens e títulos a receber 8  (553)  (2.191)
Depósitos judiciais e fiscais 9  (1.811)  (2.164)
Imóveis destinados à renda  –  2.266 
Provisões técnicas de operações de assistência
 à saúde 13  6.071  23.993 
Débitos de operações de assistência à saúde   1.020  1 
Débitos de operação assistencia à saúde não relacionadas 
 com planos de saúde da operadora 12  286  (428)
Provisão para imposto de renda e contribuição social 15  (7.260)  (9.437)
Tributos e encargos sociais a recolher 15  217  197 
Empréstimos e financiamentos a pagar  –  318 
Débitos diversos 12  326  (1.688)
Provisões judiciais 16  3.357  1.319 
Provisões para tributos diferidos 15.1  522  626 
Caixa (Consumido) pelas operações  (10.560)  (2.569)
Impostos sobre o lucro pagos   2.465  5.089 
Caixa líquido (Consumido) pelas operacionais   (8.461)  2.520 
Atividades de investimento  
Aquisição de imobilizado 10  (197)  (142)
Aquisição de intangível 11  (167) –
Baixa imobilizado 10  10 –
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento   (354)  (142)
Atividades de financiamento  
Aumento de capital   10.000 –
Pagamento de participação nos resultados   (366)  (81)
Pagamento de passivo de arrendamento financeiro –  (383)
Pagamento de dividendos  –  (1.995)
Caixa líquido gerado/(Consumido) nas atividades de financiamento  9.634  (2.459)
Aumento líquido de caixa e bancos   1.185  (81)
Caixa e bancos no início do exercício   815  896 
Caixa e bancos final do exercício   2.000  815 
Aumento líquido de caixa e bancos   1.185  (81)
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1. CONTExTO OPERACIONAL

A Marítima Saúde Seguros S.A. (doravante referida também como “ Companhia” ou “Marítima Saúde”), tem 
por objeto social a exploração das operações de seguro do ramo de assistência à saúde, tendo sido constituída 
nos termos da Lei nº 10.185 de 12 de fevereiro de 2001. Suas operações são conduzidas de forma integrada 
com a sua Controladora, Marítima Seguros S.A. com a qual compartilha parcela significativa da estrutura 
administrativa e operacional e cujos custos são atribuídos a cada empresa, segundo critérios estabelecidos 
pela Administração. A Yasuda S.A. subsidiária do  Grupo Sompo Japan no Brasil, detém uma participação total 
no capital da Marítima Seguros de 54,80%, sendo 50,00% das ações ordinárias e 70,31% das ações 
preferenciais. Em 25 de janeiro de 2013, foi firmado entre os acionistas controladores da Marítima Seguros 
S.A. e a Yasuda Seguros S.A., subsidiária do Grupo Sompo no Brasil, contrato de compra e venda de 
16.477.114 ações da Marítima Seguros S.A. pelo valor de R$ 200 milhões. Dessa forma, a Yasuda passa a 
deter uma participação no capital da Marítima Seguros de 88,22%, sendo 87,02% das ações ordinárias e 
92,11% das ações preferenciais. A aquisição do controle acionário pelo Grupo Sompo, ocorrerá mediante a 
autorização da ANS, SUSEP e CADE. A Companhia é uma entidade de capital fechado incorporada e 
domiciliada no Brasil cujo escritório principal é situado na Rua Coronel Xavier de  Toledo, 140, São Paulo. 

2. BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO

As demonstrações financeiras foram elaboradas em consonância com Resolução Normativa nº 290/12 e com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS, as quais abrangem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
quando referendados pela ANS, inclusive as normas instituídas pela própria ANS. Na data de publicação dessas 
demonstrações financeiras a ANS ainda não havia referendado os pronunciamentos técnicos CPC11 que trata do 
reconhecimento contábil dos contratos de seguros. Essas demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria 
da Marítima Saúde e pelo Conselho de Administração da sua Controladora em reunião realizada em 25 de fevereiro 
de 2013. A Demonstração do fluxo de caixa está sendo apresentada pelo método indireto conforme regulamentado 
pela RN 314/13. 2.1 Base para mensuração: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o 
princípio do custo histórico, com exceção para: • Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do 
resultado; • Ativos financeiros disponíveis para venda mensurados pelo valor justo. 2.2 Moeda funcional e de 
apresentação: A moeda funcional da Companhia é o Real. Exceto quando indicado, as informações estão 
apresentadas em milhares de reais (R$(000)) e arredondadas para o milhar mais próximo.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTáBEIS

As politicas contábeis discriminadas abaixo foram aplicadas de maneira uniforme em todos os períodos apresentados 
nas demonstrações contábeis. 3.1 Mensuração dos contratos de seguros: Os prêmios de seguros saúde são 
reconhecidos no resultado ao longo do período de vigência do risco coberto. As despesas de comercialização são 
registradas quando da emissão das apólices ou faturas e apropriadas ao resultado de acordo com o período 
decorrido de vigência do risco coberto. Os prêmios de seguros que tem emissão antecipada ao período de cobertura 
de risco são mantidos em conta patrimonial retificadora da conta de prêmios a receber até o início do período de 
cobertura do risco. 3.2 Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e 
bancos. 3.3 Ativos financeiros: Um ativo financeiro é classificado no montante do reconhecimento inicial de 
acordo com as seguintes categorias. • Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado; • Ativos 
financeiros mantidos até o vencimento; • Ativos disponíveis para a venda; e • Empréstimos e recebíveis. 3.4 Política 
contábil de reconhecimento e mensuração de ativos financeiros: A Administração, por meio de sua Política 
de Investimentos Financeiros, determina a classificação dos ativos financeiros na data inicial de aquisição, 
considerando a sua estratégia de investimentos, que leva em consideração o gerenciamento do seu fluxo de caixa 
de curto e longo prazo. Os ativos financeiros são classificados de forma a refletir esse gerenciamento, conforme os 
seguintes critérios: i. Ativos financeiros disponíveis para a venda: Os ativos financeiros disponíveis para venda 
são reconhecidos pelo seu valor justo. Os efeitos da variação do valor justo são reconhecidos em outros resultados 
abrangentes e apresentados dentro do patrimônio líquido, líquidos dos efeitos tributários. Após o reconhecimento 
inicial, eles são medidos pelo valor justo e as mudanças, que não sejam perdas por redução ao valor recuperável são 
reconhecidas no patrimônio líquido, líquido dos efeitos tributários. Quando um investimento classificado nessa 
categoria é baixado, o resultado acumulado em outros resultados abrangentes é transferido para o resultado do 
exercício. Um declínio significativo ou uma perda por um período prolongado no valor justo dos ativos financeiros 
classificados nessa categoria é transferido do resultado abrangente para o resultado do exercício. ii. Ativos 
financeiros a valor justo por meio de resultado: Os ativos financeiros designados nesta categoria são 
reconhecidos pelo valor justo e mudanças no valor justo são reconhecidas no resultado do exercício. iii. Ativos 
financeiros mantidos até o vencimento: Os ativos financeiros são classificados como mantidos até o vencimento, 
caso a Companhia tenha intenção e a capacidade de manter títulos de dívida até o vencimento. A Companhia não 
possuía nenhum ativo financeiro classificado nessa categoria em 31 de dezembro de 2012 e 2011.iv. Empréstimos 
e recebíveis: São ativos financeiros com pagamentos determináveis, que não são cotados em mercados ativos e 
compreendem substancialmente os “Prêmios a receber”. 3.5 Determinação do valor justo: Para apuração do 
valor justo dos ativos financeiros a Companhia adota a seguinte prática: 3.5.1 Títulos privados (exceto quotas de 
fundos de investimentos): O valor justo é calculado através de metodologia que considera as taxas de juros,  
as características e garantias dos papéis e o risco de crédito associado ao emitente, conforme descrito abaixo: • Para 
os certificados de depósito bancário (CDB’s) pré-fixados o cálculo é feito considerando dois componentes principais: 
(i) taxa pré-obtida através da curva proveniente dos futuros de DI extraída no site da Bolsa de Valores de São Paulo 
e da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&FBOVESPA) e (ii) Spread de crédito. • Para os CDB’s pós-fixados em 
certificado de depósito interbancário (CDI), além dos componentes principais descritos acima, a precificação 
considera também as características de resgate. • Para os CDB’s sem cláusula de resgate antecipado as operações 
são comparadas diariamente a um intervalo de aceitação de spreads que podem representar mudanças no mercado 
e terá por base o desvio padrão dos spreads dos negócios observados nos últimos três meses além das variações nas 
cotações. Os DPGE’s pós-fixados em CDI têm a mesma metodologia de cálculo. • Para os CDB’s com cláusula de 
resgate antecipado por uma taxa determinada, utiliza-se a taxa da operação para a determinação do custo 
amortizado. • Para os CDB’s pós-fixados em IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo considera-se 
três componentes principais: (i) projeção do índice IPCA, (ii) taxa de mercado e (iii) Spread de crédito. A fonte primária 
para a projeção do índice IPCA é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais 
(ANBIMA); para o Cupom IPCA utiliza-se a curva proveniente das NTN-B’s obtida na ANBIMA. A metodologia de 
cálculo adotada é a mesma dos CDB’s pós-fixados em CDI sem cláusula de resgate antecipado. 3.5.2 Títulos 
públicos: • Com base nos preços unitários do mercado secundário divulgados pela Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA); 3.5.3 quotas de fundos de investimentos:  
• O valor unitário da quota dos fundos de investimento abertos é determinado pela instituição financeira 
administradora e considera a valorização dos títulos mobiliários que compõem a carteira pelo valor de mercado, em 
consonância com a regulamentação aplicável. 3.6 Recuperabilidade de ativos financeiros: A Companhia avalia 
regularmente se há evidência objetiva de perda ou desvalorização nos ativos financeiros de acordo com as classes 
abaixo: • Para os ativos classificados como disponíveis para a venda, a perda mensurada como a diferença entre o 
custo de aquisição e o valor justo na data-base, menos quaisquer perdas registradas previamente, é removida do 
patrimônio líquido e reconhecida no resultado do período. • Para prêmios a receber é reconhecida uma provisão 
para redução ao valor recuperável, calculada de forma coletiva e que considera, entre outros fatores, o histórico de 
perdas incorridas nos prêmios a receber. 3.7 Recuperabilidade de ativos não financeiros: Ativos sujeitos a 
depreciação ou amortização, são avaliados para a recuperabilidade quando ocorrem eventos ou circunstâncias que 
indiquem que o valor contábil do ativo não seja recuperável. É reconhecida uma perda por imparidade pelo 
montante pelo qual o valor contábil do ativo exceda seu valor recuperável, que é o maior valor entre o preço líquido 
de venda e seu valor de uso. Uma perda por imparidade é revertida se houver mudanças nas estimativas utilizadas 
para se determinar o valor recuperável e é revertida somente na extensão em que o valor de contabilização do ativo 
não exceda o valor de contabilização que teria sido determinado, líquido de depreciação e amortização.  

3.8 Imobilizado: O ativo imobilizado de uso próprio compreende imóveis, equipamentos, móveis máquinas e 
utensílios, veículos utilizados para a condução dos negócios da Companhia, incluindo ativos objetos de contratos de 
arrendamento mercantil que tenham sido registrados neste grupo em função da classificação como “arredamento 
mercantil financeiro. O imobilizado de uso é demonstrado ao custo histórico, reduzido por depreciação acumulada 
e perdas de redução de valor recuperável acumuladas, quando aplicável. Softwares de informática adquiridos que 
sejam parte integrante da funcionalidade de um equipamento é capitalizado como parte daquele equipamento. 
Estes custos são amortizados à taxa de 20% ao ano. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são 
apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são 
reconhecidos líquidos dos custos de transação no resultado do período dentro do grupo “Ganhos e perdas com 
ativos não correntes”. Gastos subsequentes são capitalizados somente quando geram benefícios econômicos 
futuros associados e possam ser avaliados com confiabilidade. Gastos de reparo ou manutenção são reconhecidos 
no resultado do período à medida que são incorridos. Gastos com reformas e melhorias que prolongam a vida útil 
dos bens são incorporados ao custo do ativo imobilizado. 3.9 Intangível: Os custos que são diretamente associados 
com o desenvolvimento interno de softwares ou sistemas de informática que são controlados pela Companhia, cujo 
produto final seja tecnicamente viável e que irá gerar benefícios econômicos futuros, são reconhecidos como ativos 
intangíveis. Os custos com planejamento, definição de hardware, especificações de software, análise de alternativas 
e fornecedores, estudos de viabilidade, treinamentos e testes em fase  pré-operacional são reconhecidos como 
despesa, conforme incorridos. Os ativos intangíveis são amortizados por taxas mencionadas na nota explicativa nº 
11. 3.10 Provisões técnicas: As provisões técnicas são constituídas de acordo com as determinações da Resolução 
Normativa (RN) nº 209, de 22 de dezembro de 2009 da ANS, com base em critérios, parâmetros e fórmulas 
documentados em Notas Técnicas Atuariais (NTA). A provisão de sinistros a liquidar (PSL) é constituída por estimativa 
de pagamentos prováveis determinados com base nos avisos de sinistros recebidos e ainda não pagos na data do 
balanço. A provisão de sinistros ocorridos e não avisados é constituída com base em estudos atuariais que 
consideram a experiência histórica do período transcorrido entre a data do evento coberto e do aviso de sua 
ocorrência, utilizando-se triângulos de “run-off” para o período de 24 meses. A provisão de benefícios concedidos é 
constituída para garantia das obrigações decorrentes das cláusulas contratuais de remissão das contraprestações 
pecuniárias referentes à cobertura de assistência à saúde e foi calculada atuarialmente com base em NTA, de acordo 
com as determinações das Resoluções Normativas nº 75 de 10 de maio de 2004 e nº 104 de 20 de junho de 2005. 
3.11 Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro 
tributável, acrescido de 10% sobre a parcela do lucro tributável anual excedente a R$ 240 mil e a contribuição social 
sobre o lucro líquido é calculada à alíquota de 15% sobre o lucro tributável. A despesa com imposto de renda e 
contribuição social compreende os impostos de renda correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido 
são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos no patrimônio 
líquido. O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro tributável ou prejuízo fiscal do 
exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das 
demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 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. Os tributos diferidos são mensurados com 
base nas alíquotas vigentes na data do balanço aplicadas sobre o montante das diferenças temporárias. Um ativo de 
imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças 
temporárias dedutíveis não utilizadas 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 balanço e são reduzidos na medida em que sua realização não seja provável. 3.12 Benefícios a empregados: 
Os benefícios a empregados incluem: • Benefícios de curto prazo, tais como ordenados, salários e contribuições para 
a previdência social, licença remunerada por doença, participação nos lucros, gratificações e benefícios não 
monetários (seguro saúde, assistência odontológica, seguro de vida e de acidentes pessoais, vale-transporte, vale-
refeição, vale-alimentação e treinamento profissional são oferecidos aos funcionários e administradores e reconhecidos 
no resultado do exercício à medida que são incorridos) relativos aos atuais empregados; • Benefícios por desligamento: 
Os benefícios monetários são reconhecidos no momento do desligamento. Adicionalmente, a Companhia concede 
benefícios de seguro saúde para ex-funcionários por prazo determinado na Convenção Sindical e para os Diretores. 
O custo esperado destes benefícios é mensurado com base em premissas atuariais que levam em consideração a 
idade e sobrevivência dos beneficiários e históricos médios de utilização de serviços hospitalares e são registrados 
contabilmente como despesas administrativas. 3.13 Provisões judiciais, ativos e passivos contingentes: A 
Companhia reconhece uma provisão somente quando existe uma obrigação presente, que possa ser estimada de 
maneira confiável, como resultado de um evento passado, e é provável que o pagamento de recursos seja requerido 
para liquidação dessa obrigação. Os valores provisionados são apurados por estimativa dos pagamentos que a 
Companhia possa ser obrigada a realizar em função do desfecho desfavorável de ações judiciais em curso de natureza 
cível, fiscal e trabalhista e cuja probabilidade de perda seja considerada provável. As obrigações legais objeto de ações 
judiciais são provisionadas independentemente da perspectiva de êxito em relação ao desfecho final dos processos. 
Passivos contingentes são divulgados se existir uma possível obrigação futura resultante de eventos passados ou se 
existir uma obrigação presente resultante de um evento passado, mas seu pagamento não for provável ou seu 
montante não puder ser estimado de forma confiável. Ativos contingentes são reconhecidos contabilmente somente 
quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis definitivas, sobre as quais não cabem mais recursos, 
caracterizando o ganho como praticamente certo. Os ativos contingentes com probabilidade de êxito provável são 
apenas divulgados. 3.14 Novas normas e interpretações ainda não adotadas: Diversas normas, alterações de 
normas e interpretações são efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2013, e, portanto, não foram 
adotadas na preparação destas demonstrações financeiras. Aquelas que podem ser relevantes para a Companhia 
estão mencionadas abaixo. A Companhia não planeja adotar estas normas de forma antecipada. (a) Resolução 
normativa nº 314: Emitida em 23 de novembro de 2012, esta norma traz impactos no plano de contas e no modelo 
de divulgação das desmonstrações financeiras de 2013, referentes a reclassificações entre contas e não se espera um 
impacto significativo no resultado e patrimônio líquido. (b) IfRS 9 - Instrumentos financeiros: O IFRS 9 (2009) 
introduz um novo requerimento para classificação e mensuração de ativos financeiros e, devido a alinhamentos 
necessários à fase II do IFRS 4 , aos projetos de impairment e hedge accounting (incluindo macro hedging) o comitê 
do IASB adiou a data de implantação dessa norma para 01/01/2015. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda 
não emitiu pronunciamento contábil ou alteração nos pronunciamentos vigentes, correspondentes a esta norma. (c) 
CPC 46 - Mensuração do valor justo: O CPC 46 contém uma única fonte de orientação sobre como o valor justo 
é mensurado, e substitui a orientação de mensuração de valor justo que atualmente está dispersada em outros CPCs. 
Sujeito a exceções limitadas, o CPC 46 se aplica quando a mensuração ou divulgações de valor justo são requeridas 
ou permitidas por outros CPCs. O CPC 46 é efetivo para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2013. 
A Administração avaliou os impactos da norma e concluiu que não há efeitos relevantes na mensuração do valor justo 
de seus ativos. (d) CPC 33 (R1) - Benefícios a empregados: Em 2011, foi finalizada a revisão da norma que foi 
focada basicamente em benefício pós-emprego. Esta norma é efetiva para períodos anuais iniciados em ou após  
1º de janeiro de 2013. A Companhia não possui benefícios de longo prazo e não há impactos relevantes para os 
benefícios de curto prazo.

4. uSO DE ESTIMATIVAS E juLgAMENTOS

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas CPC exige que a Administração  
faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores 
reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 
Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis 
são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros  
afetados. As informações sobre incertezas e julgamentos críticos considerados na aplicação das práticas 
contábeis, que apresentam efeitos significativos nos saldos registrados nas demonstrações financeiras e, 
portanto, existe um risco significativo de ajuste material dentro do próximo exercício financeiro, estão 
descritas nas notas explicativas apresentadas abaixo: • Nota 4 - Aplicações; • Nota 13 - Provisões Técnicas;  
• Nota 16 - Provisões  judiciais.

5. APLICAÇõES (ATIVOS fINANCEIROS)

2012 % 2011 %
Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado 104.208 65%  66.345 46%
Ativos financeiros disponíveis para venda 57.000 35%  77.089 54%
Total do circulante e não circulante  161.208  143.434 
5.1 Resumo das aplicações

2012 2011
Títulos a valor justo por meio do resultado 104.208 66.345
Quotas de fundos de investimentos abertos 52.166 40.407
Títulos públicos 38.199 –
Títulos privados - Certificados de depósitos bancários 13.843 22.787
Títulos privados - Depósito a prazo com garantia especial - DPGE – 3.151 

Ativos financeiros disponíveis para venda 57.000 77.089
Títulos públicos federais 57.000 73.819 
Títulos privados - Depósito a prazo com garantia especial - DPGE –  3.270 
 Total 161.208  143.434 

5.2 Abertura por vencimento: Apresentamos a seguir a composição dos ativos financeiros por prazo e por 
título. Os ativos financeiros designados a valor justo por meio do resultado estão registrados contabilmente 
no ativo circulante, independentemente dos prazos de vencimento.
 2012

 

Sem vencimento 
definido ou 

vencíveis até 1 ano

Vencíveis 
1 a 2 
anos

Vencíveis 
acima 

2 anos Total
Títulos a valor justo por meio do resultado 66.009 6.788 31.411 104.208
Títulos privados - Certificado de depósitos bancários 52.166 – –  52.166 
Títulos públicos – 6.788 31.411 38.199
Títulos privados - Certificados de depósitos bancários 13.843 – –  13.843 
Títulos a valor justo por meio do resultado 19.472 37.528 – 57.000
Títulos Públicos 19.472 37.528 – 57.000
Total circulante e não circulante 85.481 44.316 31.411 161.208

2011
Sem vencimento 

definido ou 
vencíveis até 1 ano

Vencíveis 
1 a 2 
anos

Vencíveis 
acima 

2 anos Total
Valor justo por meiodo resultado 66.345 – – 66.345
Quotas de fundos de investimentos abertos 40.407 – – 40.407
Títulos privados - Certificados de depósitos bancários 22.787 – – 22.787
Títulos privados - Depósito a prazo com garantia
 especial - DPGE 3.151 – – 3.151

Disponíveis para venda 24.395 18.293 34.401 77.089
Títulos públicos federais 21.125 18.293 34.401 73.819
Títulos privados - Depósito a prazo com garantia
 especial - DPGE 3.270 – – 3.270
Total 90.740 18.293 34.401 143.434

Capital Social Reservas de lucros

Descrição Integralizado Legal Estatutária
Ajuste de  

Avaliação Patrimonial Lucros acumulados
Total  

do patrimônio líquido
Saldos em 1 de janeiro de 2011 54.108 3.469 34.539 167 – 92.283
Ajuste de avaliação patrimonial – – – 772 – 772
Lucro líquido do exercício – – – – 8.851 8.851
Proposta para destinação dos lucros:
Reserva legal – 443 – – (443) –
Dividendos – – (1.995) – – (1.995)
Reserva estaturária – – 8.408 – (8.408) –
Saldos em 31 de dezembro de 2011 54.108 3.912 40.952 939 – 99.911
Ajuste de avaliação patrimonial – – – 786 – 786
Aporte de capital  10.000  – – – –  10.000 
Lucro líquido do exercício  – – – –  1.880  1.880 
Proposta para destinação dos lucros:
Reserva legal –  94  – –  (94) – 
Reserva estaturária – –  1.786 –  (1.786)  
Saldos em 31 de dezembro de 2012  64.108  4.006  42.738  1.725 –  112.577

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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5.3 Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
2012 2011

 

Valor 
do custo  

atualizado

Ajuste 
a Valor 

justo

Valor 
justo/ 

Contábil

Valor  
do custo 

atualizado

Ajuste 
a Valor 

justo

Valor  
justo/ 

Contábil
Quotas de fundos de 
 investimentos abertos  52.166 – 52.166  40.407 –  40.407 
Títulos públicos federais  37.904  295  38.199  3.153  (2)  3.151 
Títulos Privados - Certificados de
 depósitos bancários  13.839  2 13.843  22.791  (4)  22.787 
Total  103.911  297  104.208  66.351  (6)  66.345 
5.4 Ativos financeiros disponíveis para venda

2012 2011
Valor do 

custo 
atuali- 

zado

ganhos 
e perdas 

não reali- 
zados

Valor 
justo/ 

con- 
tábil

Valor do 
custo  

atuali- 
zado

ganhos 
e perdas 

não reali- 
zados

Valor 
justo/ 

con- 
tábil

Títulos públicos federais  54.128  2.872  57.000  72.254 1.565 44.113 
Títulos privados - Depósito a prazo com 
 garantia especial - DPGE – – –  3.272  (2)  3.270 
 Total  54.128  2.872  57.000  75.526  1.563 77.089 
5.5 hierarquia do valor justo dos ativos financeiros: A divulgação por nível, relacionada a mensuração 
do valor justo é realizada com base nos seguintes níveis: • Nível 1: Preços cotados (não ajustados) em 
mercados ativos; • Nível 2: Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são observáveis para o 
ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços); • Nível 3: Premissas, para o 
ativo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). A tabela abaixo 
apresenta instrumentos financeiros registrados pelo valor justo, utilizando um método de avaliação. Os 
diferentes níveis foram definidos como se segue:

Saúde
 2012 2011
  Nível 1  Nível 2  Nível 1  Nível 2 
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado –  104.208 –  66.345 
Valores mobiliários privados - Quotas de fundos de 
 investimentos abertos –  52.166 –  47.202 
Títulos públicos federais –  38.199 – –
Títulos Privados - Certificados de depósitos bancários –  13.843 –  15.992 
Títulos Privados - Depósito a prazo com garantia especial - DPGE – – –  3.151 
Ativos financeiros disponíveis para venda –  57.000 –  77.089 
Títulos públicos federais –  57.000 –  73.819 
Títulos Privados - Depósito a prazo com garantia especial - DPGE – – –  3.270 
 –  161.208 –  143.434 
5.6 Movimentação das aplicações financeiras e equivalente de caixa
Saldo em 1º de janeiro de 2011  117.156 
Aplicações  209.253 
Resgates  (199.830)
Rendimentos  15.554 
Ajuste ao valor justo - Disponível para venda  1.301 
Saldo em 31 de dezembro de 2011  143.434 
Aplicações  289.633 
Resgates  (287.367)
Rendimentos  14.201 
Ajuste ao valor justo - Disponível para venda  1.307 
Saldo em 31 de dezembro de 2012  161.208 

6. PRêMIOS A RECEBER

Prêmios a receber 2012 2011
Saúde (individual)  11.360  9.466 
Saúde (empresarial)  35.190  30.696 
 Subtotal  46.550  40.162 
(–) Provisão de risco sobre crédito  (6.734)  (5.719)

Prêmios a receber de segurados líquidos 
 de provisão  39.816  34.443 
(–) Faturamento antecipado (individual)  (5.808)  (5.733)
(–) Faturamento antecipado (empresarial)  (30.556)  (27.697)
 Total do ativo circulante  3.452  1.013 

Movimentação dos prêmios a receber de segurados 2012
Prêmios a receber  40.162 
(-) faturamentos antecipados  (33.430)
Saldo de prêmios a receber em 1º de janeiro de 2012  6.732 
(+) Prêmios emitidos líquidos de cancelamentos  441.727 
(+) IOF sobre prêmios emitidos  10.513 
(–) Recebimentos  (448.786)
Saldo de prêmios a receber em 31 de dezembro de 2012  10.186 

7. CRéDITOS TRIBuTáRIOS E PREVIDENCIáRIOS

Circulante 2012 2011
Antecipação de imposto de renda e contribuição social  2.783  8.838 
PIS e COFINS a compensar  2.990  3.020 
Imposto de renda e contribuição social a compensar  3.241  2.427 
Créditos Tributários e Previdenciários  9.014 14.285 

Não circulante   
Diferenças temporárias de imposto de renda e contribuição social ( nota 8.1) 13.024 10.777 
Total não circulante 13.024 10.777 

7.1 Movimentação de créditos tributários e previdenciários
Saldo em  
1/1/2011 Constituição Baixas

Saldo em 
31/12/2011 Constituição Baixas

Saldo em 
31/12/2012

Imposto de renda e 
 contribuição social a 
  compensar 5 2.684  (262) 2.427  1.383  (569)  3.241 
Antecipação de 
 imposto de renda e 
  contribuição social 14.010 19.124 (24.296) 8.838  2.783 (8.838)  2.783 
Créditos de PIS e 
 COFINS 2.149 16.353 (15.482) 3.020  100  (130)  2.990 
Créditos tributários 
 de diferenças 
  temporárias 8.457 21.440 (19.120) 10.777  2.247 –  13.024 
 Imposto de renda 5.286 13.984 (12.534) 6.736  1.404 –  8.140 
 Contribuição social 3.171 7.456  (6.586) 4.041  843 –  4.884 
Total do circulante 
 e não circulante 24.621 59.601  (59.160) 25.062 6.513  (9.537) 22.038
Tendo em vista que os créditos tributários oriundos de diferenças  temporárias decorrem, substancialmente, 
das provisões judiciais, o prazo de sua realização está condicionado ao desfecho das ações judiciais 
em andamento.

8. BENS E TÍTuLOS A RECEBER

A Companhia detém imóveis comerciais que anteriormente eram alugados a terceiros. Em 2011 foi assinado 
instrumento de compromisso de compra dos referidos imóveis, cuja posse seria outorgada aos compradores 
no ato do pagamento final. A venda não foi concretizada e a Companhia manten a intenção de realização do 
referido imóvel, motivo pelo qual foram reclassificados para a rubrica “Outros valores e bens” com saldo 
residual em 31 de dezembro de 2012 de R$ 2.156 (R$ 2.156 em 31 de dezembro de 2011).

2012 2011
Imóveis  2.156  2.156 
Outros  574  645 
Total  2.730  2.801 

9. DEPÓSITOS juDICIAIS E fISCAIS

2012 2011
Fiscais 12.385 11.729
Trabalhistas 68 65
Civeis 4.810 3.664
Outros 66 60
Total 17.329 15.518

10. IMOBILIzADO

Composição % Depreciação 2012 2011
Imóveis de uso próprio 2,85% a 3,49%  11.492  11.895 
Equipamentos 20%  245  152 
Telecomunicações 15,38% a 26,67%  20  30 
Refrigeração 10,00% a 21,82%  232  334 
Móveis, máquinas e utensílios 10%  206  235 
Veículos 20%  45  74 
Instalação 10%  93  123 
Total  12.333  12.843 
Movimentação

Imóveis de 
uso próprio

Bens 
móveis Instalações Total

Saldo em 1º de janeiro de 2011  12.406  987  155  13.548 
Adições – 142 –  142 
Baixas  (96)  (4) –  (100)
Depreciação  (415)  (300)  (32)  (747)
Saldo em 31 de dezembro de 2011  11.895  825  123  12.843 
Adições – 198 –  198 
Baixas –  (12) –  (12)
Depreciação  (403)  (263)  (30)  (696)
Saldo em 31 de dezembro de 2012  11.492  748  93  12.333 

11. INTANgÍVEL

% 
Amortização 2012 2011

Sistemas de computação 4,6% a 12,49%  7.729  7.562 
Amortização acumulada   (2.773)  (1.896)

 4.956  5.666 
Movimentação

Sistemas de computação
Saldo em 1º de janeiro de 2011  6.951 
Adições –
Baixas  (288)
Amortização  (997)
Saldo em 31 de dezembro de 2011  5.666 
Adições  168 
Baixas –
Amortização  (878)
Saldo em 31 de dezembro de 2012  4.956 

12. PASSIVOS fINANCEIROS A LIquIDAR

O valor contábil dos passivos financeiros a serem liquidados a curto prazo equivale ao valor justo nas datas de 
balanço, onde o impacto de desconto não é significativo.

2012 2011
Débitos de Operação Assistência à Saúde Não
 Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora

1.859 1.939
Participação nos lucros a pagar 396 521
Provisão de férias 999 942
Provisão de encargos trabalhistas 342 322
Outras obrigações com o pessoal 122 154
Débitos diversos 3.702 3.379
Depósitos de terceiros (*) 1.769 1.662
Débitos a pagar à Marítima Seguros 1.481 1.248
Fornecedores 409 286
Outros débitos a pagar 93 75
Total de passivos financeiros 5.611 5.318
Aging de depósitos de terceiros 2012 2011
Depósito de terceiros
Vencidos
De 1 a 30 dias 1.769 1.662
(*) Refere-se ao recebimento de prêmios de seguros até 1 mês oriundos de faturamento antecipado ainda não 
baixados da rubrica contábil “Prêmios a receber” no ativo circulante.

13. PROVISõES TéCNICAS DE OPERAÇõES DE ASSISTêNCIA à SAúDE

2012 2011
Coletivo Individual Total Coletivo Individual Total

Provisão de sinistros a liquidar 35.963 6.016 41.979 35.106 8.152 43.258
Provisão de sinistros ocorridos e não avisados 31.586 8.332 39.918 25.486 6.925 32.411
Provisão de benefícios concedidos 540 340 880 461 576 1.037
Total 68.089 14.688 82.777 61.053 15.653 76.706
A Provisão de Sinistros a Liquidar inclui avisos de débitos relativos a ressarcimento de custos pleiteados pelo 
SUS no montante de R$ 6.185 (R$ 5.070 em 2011).

14. COBERTuRA DAS PROVISõES TéCNICAS

2012 2011
Provisões técnicas 82.777 76.706
(=) Total a ser coberto 82.777 76.706
Ativos garantidores
Títulos de renda fixa - Públicos 93.641 65.238
Depósito a prazo com garantia especial – 6.421
Certificados de depósitos bancários 13.843 8.083
Quotas de fundos de investimentos abertos 12.119 10.398
Total das aplicações dadas em garantia 119.603 90.140
Suficiência 36.826 13.434

15. PROVISõES, TRIBuTOS E CONTRIBuIÇõES A RECOLhER

2012 2011
Imposto de renda 1.909 4.860
Contribuição social 1.190 3.034
Total de provisões 3.099 7.894
Pis e Cofins 574 479
Imposto sobre operações financeiras 383 277
Imposto de renda retido na fonte - IRRF 377 301
Contribuições previdênciárias 310 317
Outras 189 242
Total de tributos e contribuições a recolher 1.833 1.616
15.1 Tributos diferidos 2012 2011
Imposto de Renda 717 391
Contribuição Social 431 235
Total 1.148 626
Compreende o imposto de renda e contribuição social sobre os títulos classificados na categoria disponíveis 
para venda.

16. PROVISõES juDICIAIS

16.1 quantidades e valores por probabilidade de risco
2012 2011

I - Cíveis quantidade
Valor 

Envolvido Provisão quantidade
Valor 

Envolvido Provisão
Perda Provável 156 4.732 4.732 161 1.723 1.723
Perda Possível 76 1.743 50 1.437 –
Perda Remota 166 7.980  145 6.486 –

398 14.455 4.732 356 9.646 1.723
II - Trabalhistas
Perda Possível – – – 5 268 –
Perda Remota – – – 3 444 –

– – – 8 712 –
III - fiscais
Perda Provável 2 10.439 10.439 2 9.466 9.466

2 10.439 10.439 2 9.466 9.466
IV - Outras
Perda Provável 111 1.004 1.004 122 1.629 1.629
Perda Possível 24 531 19 424 –
Perda Remota 27 2.602  43 2.714 –

162 4.137 1.004 184 4.767 1.629
Total geral
Perda Provável 269 16.175 16.175 285 12.818 12.818
Perda Possível 100 2.274 – 74 2.129 –
Perda Remota 193 10.582 – 191 9.644 –

562 29.031 16.175 550 24.591 12.818
As quantidades demonstradas referem-se ao número de pedidos por ação judicial. A perspectiva em relação 
à probabilidade de perda é baseada na opinião dos assessores jurídicos da Companhia e da Administração. 
16.2 Movimentações das provisões judiciais

Provisões judiciais

Natureza
Saldo em 

01/01/2011 Principal
Encargos 

Moratórios Baixas
Saldo em 

31/12/2011 Principal
Encargos 

Moratórios Baixas
Saldo em 

31/12/2012
1 - Fiscal 8.302 634 530 – 9.466 519 454 – 10.439
2 - Trabalhista 52 – – (52) – – – – –
3 - Cíveis 1.311 489 349 (426) 1.723 3.566 401 (648) 4.732
4 - Outras 1.834 111 249 (565) 1.629 270 245 (1.138) 1.004
Total 11.499 1.234 1.128 (1.043) 12.818 4.045 1.98 (1.786) 16.175
16.3 Descrição resumida das principais ações judiciais: • Ações de natureza fiscal (Ações incluídas na 
Anistia Fiscal - Lei nº 11.941/2009). A Companhia optou por desistir de determinadas ações judiciais nos 
termos da Lei nº 11.941 de 27 de maio de 2009, mediante pagamento à vista, em 30 de novembro de 2009, 
de débitos na Receita Federal e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Para adesão à anistia foram 
apresentadas petições de desistência das ações judiciais e respectivos processos administrativos, com renúncia 
ao direito sobre o qual estas se fundavam, sendo efetuados recolhimentos dos saldos devedores não 
contemplados por depósitos judiciais. Para os pagamentos à vista a Lei previu redução de 100% das multas 
de mora e de ofício, 40% das multas isoladas, 45% dos juros de mora e 100% sobre o valor do encargo legal, 
em conformidade com as disposições mantidas nas Portarias Conjuntas PFGN/RFB nºs 06, 10, 11 e 13 de 
2009. As ações que se beneficiaram do programa estabelecido pela Lei nº 11.941, estão relacionadas, 
basicamente, as seguintes discussões: i. Ação em que se pleiteava a dedução da despesa relativa à contribuição 
social sobre o lucro (CSLL) na formação da base de cálculo do imposto sobre a renda (IRPJ) do ano-calendário 
de 2001 e períodos-base subsequentes, questionando a aplicação do art. 1º da Lei nº 9.316/96; ii. Tributos 
com Exigibilidade Suspensa - Ação em que se pleiteava a dedução das despesas relacionadas aos tributos 
discutidos judicialmente na formação da base de cálculo do imposto de renda (IRPJ) e da contribuição social 
sobre o lucro (CSLL) a partir do período base de 2001 e subsequentes. Os valores envolvidos na liquidação 
desses processos foram de:
Total dos débitos apurados 7.092
Total dos depósitos judiciais 8.564
Saldo líquido 1.472
Forma de liquidação financeira:
Valor pago à vista em 30/11/09 220
Saldo de depósito a ser levantado 1.692
Saldo líquido 1.472
Para todas as ações em relação às quais se optou pela desistência com a utilização dos benefícios da Lei  
nº 11.941/2009 houve a devida conversão em renda dos depósitos judiciais à União Federal e o levantamento 
do saldo remanescente à Companhia, sendo todos os cálculos devidamente homologados pela Receita 
Federal do Brasil, não restando qualquer pendência.
• PIS - Programa de Integração Social: A Companhia discute judicialmente a exigibilidade da contribuição 
ao PIS no moldes da Lei nº 9.701/98, Medida Provisória MP 2158-33/01 e reedições, bem como pela Lei  
 nº 9.718/98, pleiteando o recolhimento do PIS, a partir do ano-calendário de 2001. No âmbito administrativo, 
foi lavrado auto de infração pelas Autoridades Fiscais para prevenir a decadência do período de julho de 2001  
a dezembro de 2003, cujo lançamento foi mantido em sua integralidade na esfera administrativa. Em agosto 
de 2010 a Companhia recebeu carta cobrança relativa ao auto de infração em referência e, por orientação de 
seus assessores legais, a Companhia efetuou depósito judicial no valor total de R$ 2.315, referente ao período 
de julho de 2001 a dezembro de 2003. Na ação judicial foi proferida sentença favorável à Companhia 
determinando o recolhimento da Contribuição ao PIS com base no conceito de faturamento previsto na Lei 
Complementar nº 07/70, sem a inclusão das receitas não operacionais, permanecendo a discussão sobre 
quais receitas poderiam ser tipificadas como “não operacionais”. A União interpôs recurso de apelação ao 
qual foi negado provimento, sendo posteriormente interposto Recurso Extraordinário pela União Federal e 
Recurso Especial pela Companhia, sendo sobrestado o julgamento do Recurso Extraordinário e admitido a 
remessa do Recurso Especial ao STJ para julgamento. Objetivando a concessão de efeito suspensivo aos 
aludidos recursos, foi proposta Medida Cautelar pela Companhia a qual foi indeferida. Durante o segundo 
semestre de 2009, a União Federal ingressou com ação de execução fiscal contra a Companhia, através da 
qual foram exigidos recolhimentos da contribuição ao PIS do período de janeiro de 2003 a dezembro de 
2007. Em decorrência, a Companhia efetuou depósitos judiciais em garantia do período de janeiro de 2003 
até outubro de 2009, calculados sobre a totalidade das receitas. Para os períodos subsequentes a Companhia 
vem efetuando mensalmente o depósito judicial considerando como base a receita operacional bruta. Para o 
período-base de julho de 2001 a dezembro de 2003, a Companhia provisionou os débitos integrantes do 
auto de infração atualizados até a data de encerramento do exercício. A partir de janeiro de 2004 a provisão 
vem sendo constituída com base na receita operacional bruta acrescida pelos encargos moratórios e 
financeiros. Posteriormente, em novembro de 2010 a União Federal ingressou com nova ação de execução 
fiscal contra a Companhia, exigindo o recolhimento da Contribuição ao PIS do período de julho de 2001 a 
dezembro de 2003, o qual já se encontrava depositado judicialmente nos autos da ação principal tal como 
citado anteriormente (Depósito de R$ 2.315), em que se discute a incidência da contribuição ao PIS sobre as 
receitas de prêmios e demais receitas, sendo apresentada Exceção de Pré-executividade, que se encontra 
pendente de julgamento. A Companhia mantém provisão no montante de R$ 10.357. • Contingências 
cíveis: A Companhia responde a processos de natureza cível, relacionados a pedidos de restituição de 
reajustes por mudança de faixa etária dos planos de saúde individual. Estes processos encontram-se em 
diversas fases de tramitação. Foi constituída provisão para os casos em que a probabilidade de perda foi 
considerada provável pelos assessores jurídicos da Companhia. • Outras contingências: A Companhia 
responde a processos judiciais envolvendo a cobrança, por prestadores de serviço, de valores glosados, 
pedidos de ressarcimento de despesas médico-hospitalares, por recusas de atendimento ou autorização para 
realização de procedimentos médicos. Parte dessas ações também envolve pedidos de indenização por danos 
morais. Os pagamentos ou autorizações foram negados em função do entendimento de que não estavam 
suportados pelas coberturas contratadas pelos segurados nos planos de saúde. Estes processos encontram-se 
em diversas fases de tramitação. Foi constituída provisão para os casos cuja probabilidade de perda foi 
considerada provável com base na avaliação individual de cada processo, exceto para os processos em que já 
foi concedida liminar determinando o atendimento. 

17. PATRIMôNIO LÍquIDO

17.1 Capital social: O capital social, totalmente subscrito e integralizado é representado por 2.492.680 
(2.266.656 em 2011) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 17.2 Reserva legal: Constituída por 
valor correspondente a 5% do lucro líquido do exercício social, sendo seu valor limitado a 20% do capital 
social, podendo ser utilizada para compensação de prejuízos ou para aumento de capital social. 17.3 Reserva 
estatutária: A reserva estatutária, denominada reserva especial no estatuto da Companhia, é constituída 
após deduções legais, ao final de cada exercício social, sendo destinada à amortização de eventuais prejuízos 
em exercícios futuros, aumento de capital social ou distribuição de bonificações aos acionistas, por deliberação 
da Assembleia Geral. 17.4 Dividendos: Os dividendos são registrados contabilmente quando sua distribuição 
é proposta pela Administração ou deliberada pelos acionistas. Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada 
em 18 de dezembro de 2012, foi deliberado e aprovado a proposta do conselho de administração sobre a 
retenção dos dividendos relativos ao resultado apurado no exercício de 2012. 17.5 Ajustes de avaliação 
patrimonial: Ajustes de avaliação patrimonial compreende alterações líquidas acumuladas no valor justo de 
ativos financeiros disponíveis para venda.

18. DETALhAMENTO DAS CONTAS DO RESuLTADO

18.1 Prêmios ganhos de operações com plano de assistência à saúde
Detalhamento dos prêmios ganhos 2012 2011
Ramos 441.727 385.266
 Individual 67.629 65.498
 Coletivo 374.098 319.768
Tributos incidentes sobre o faturamento (3.632) (3.693)
 COFINS (3.124) (3.177)
 PIS (508) (516)
Variação das provisões técnicas (31) (193)
Prêmios ganhos líquidos de tributos 438.064 381.380
18.2 Índice de sinistralidade e comissionamento sobre os prêmios  ganhos

2012 
Índices - %

Composição 
 por ramo

Prêmios 
ganhos

Sinistros 
Indenizáveis 

Líquidos

Despesas 
de comer- 
cialização

Sinistra- 
lidade

Comissio- 
namento

Individual 67.121 65.649 2.864 97,8% 4,3 %
Coletivo 370.943 306.403 26.752 82,6% 7,2%
Total 438.064 372.052 29.616 84,9% 6,8%

2011 
Indices - %

Composição
 por ramo

Prêmios 
ganhos

Sinistros 
Ocorridos

Despesas 
de comer- 
cialização

Sinistra- 
lidade

Comissio- 
namento

Individual 64.529 59.490 2.919 92,2% 4,5%
Coletivo 316.851 254.603 23.110 80,3% 7,3%
Total 381.380 314.093 26.029 82,3% 6,8%

2012 2011
18.3 Sinistros indenizáveis líquidos (372.052) (314.093)

Indenizações avisadas (376.552) (316.301)
Despesas com sinistros (1.562) (1.407)
Recuperação de sinistros conhecidos ou avisados 11.480 10.236
Variação da provisão de sinistros ocorridos e não avisados (5.418) (6.621)

18.4 Despesas de comercialização (29.616) (26.029)
Despesas com comissão (27.212) (24.184)
Despesas com agenciamento (2.294) (1.946)
Encargos sociais sobre comissões e agenciamentos (334) (298)
Variação das despesas de comercialização diferidas 224 399

18.5 Outras despesas operacionais   
Outras despesas operacionais (2.680) (3.863)
Provisão para perdas sobre créditos (1.015) (2.018)
Despesas com apólices e contratos (2.401) (1.940)
Despesas com cobrança (127) (123)
Provisão para contingências operacionais 868 424
Outras despesas operacionais (5) (206)

18.6 Despesas administrativas (49.279) (42.256)
Pessoal próprio (29.064) (27.368)
Serviços de terceiros (6.904) (4.592)
Despesas de localização e funcionamento (6.276) (5.550)
Depreciação, amortização e Impairment (1.572) (2.115)
Despesas com tributos (440) (771)
Despesas com contingências (4.226) (971)
Outras (797) (889)

18.7 Resultado financeiro líquido 15.301 16.482
Receitas financeiras 16.480 17.761
Rendimentos - disponíveis para venda 8.855 10.041
Rendimentos - valor justo por meio do resultado 5.346 5.513
Atualização de depósitos judiciais 1.137 1.474
Outras receitas financeiras 1.142 733
Despesas financeiras (1.179) (1.279)
Encargos sobre tributos (1.106) (779)
Despesa financeira com títulos privados de renda fixa (72) (63)
Despesas financeiras diversas (1) (437)

18.8 Resultado patrimonial 3.144 3.027
Receitas com imóveis 3.265 3.027
Provisão para perda patrimonial (112) –

19. DESPESAS DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBuIÇÃO SOCIAL

2012 2011
IRPj CSLL IRPj CSLL

Lucro antes dos impostos eapós participações 2.732 2.732 14.093 14.093
Ajustes temporários 5.616 5.616 5.547 5.547
 Passivos contingentes 3.057 3.057 1.335 1.335
Ajuste ao valor justo de ativos financeiros 300 300 (16) (16)
 Provisões para devedores duvidosos 1.127 1.127 2.018 2.018
 Participação nos lucros e resultados (135) (135) (465) (465)

2012 2011
IRPj CSLL IRPj CSLL

 IBNR SUS 1.002 1.002 2.896 2.896
 Outros ajustes temporários: 265 265 (221) (221)
Ajustes permanentes 190 190 588 588
 Outros ajustes permanentes 190 190 588 588
Base de cálculo do imposto de renda e contribuição social 8.538 8.538 20.228 20.228
 Imposto de renda e contribuição social (2.132) (1.281) (5.033) (3.034)
 Incentivo fiscal 50 – 173 –
 Tributos diferidos sobre ajuste a valor justo de TVM 75 45 (4) (2)
 Créditos tributários sobre diferenças temporárias 1.327 797 1.387 832
 Outros ajustes 175 92 441 (2)
Total de imposto de renda e contribuição social (505) (347) (3.036) (2.206)
A alíquota efetiva do imposto de renda e contribuição social é 31,19% (37,20% em 2011).

20. PARTES RELACIONADAS

Partes relacionadas à Companhia foram definidas pela Administração como sendo os seus controladores e 
acionistas com participação relevante, empresas a eles ligadas, seus administradores, conselheiros e demais 
membros do pessoal-chave da Administração e seus familiares, conforme definições contidas no 
Pronunciamento Técnico CPC nº 05. As principais transações envolvendo partes relacionadas estão descritas 
a seguir, cujas transações foram realizadas em termos equivalentes aos que prevalecem nas transações que 
são feitas com partes independentes: Conforme mencionado na nota 1, a Companhia utiliza-se de certos 
componentes da estrutura administrativa e operacional de sua Controladora. O critério para o rateio das 
despesas administrativas compartilhadas foi definido com base em medidores de atividades e critérios 
estabelecidos em contrato entre as partes. Os montantes pagos pela Companhia à Controladora somaram 
R$ 17.124 (R$ 15.434 em 2011). Os funcionários da Controladora contam com seguro saúde contratado 
junto à Companhia cujos custos são assumidos pela Controladora. Os prêmios pagos pela Controladora à 
Companhia somaram R$ 5.181 (R$ 4.184 em 2011). Os funcionários da Companhia contam com seguro de 
vida contratado junto à sua Controladora, cujos custos são assumidos pela Companhia. Os prêmios pagos 
pela Companhia à sua Controladora somaram R$ 44 (R$ 35 em 2011). Alguns médicos credenciados ou 
proprietários de clínicas credenciadas pela Companhia são ligados aos sócios controladores da Controladora. 
Os valores pagos pelos serviços prestados aos segurados da Companhia são determinados em bases 
equitativas com os valores praticados com terceiros não ligados e não atingem montantes significativos.  
Em junho de 2010, a Companhia adquiriu da sua Controladora parte de seus imóveis. O preço da venda de 
R$ 15.617, corresponde ao valor de mercado, constante de laudo emitido por empresa especializada 
independente. Os referidos imóveis foram locados à Controladora, que pagou R$ 3.227 (R$ 2.998 em 2011). 
As remunerações, incluindo gratificações, indenizações, encargos e benefícios pagos aos Administradores 
totalizaram R$ 1.210 (R$ 1.857 em 2011) incluso o montante de R$ 275 referente ao seguro saúde dos 
administradores (R$ 44 em 2011). A Socopa Sociedade Corretora Paulista S.A. corretora controlada pelo 
Banco Paulista S.A. (empresa controlada por acionistas de sua Controladora), presta serviços de intermediação 
financeira à Companhia. Os valores pagos foram R$36 (R$ 30 em 2011). A Companhia mantém operações 
com acionistas e empresas ligadas a membros do Conselho de Administração e membros da Diretoria 
Executiva que se referem principalmente a comissões e corretagens sobre vendas de seguros e patrocínio de 
projetos culturais, cujos valores estão registrados nas rubricas “Despesas de Comercialização” e” Despesas 
Administrativas”. Os saldos e valores das transações com partes relacionadas estão resumidas no quadro 
abaixo:
Ativo 2012 2011
Controladora
Marítima Seguros S.A.
Aluguéis à receber 276 258
Total do Ativo 276 258
Passivo
Reembolso de despesas
 administrativas a pagar (1.481) (1.248)
Total do Passivo (1.481) (1.248)

Receitas Despesas
Demonstração do Resultado 2012 2011 2012 2011
Controladora
Marítima Seguros S.A. 8.408 7.226 (17.168) (15.469)
 Recuperação de despesas administrativas – – (17.124) (15.434)
 Prêmios - Seguros saúde 5.181 4.184 – –
 Prêmio - Seguros vida – – (44) (35)
 Receita com aluguéis 3.227 2.998 – –
Ligadas
Socopa Sociedade Corretora Paulista – – (36) (30)
 Serviços de corretagens – – (36) (30)
CSO Corretora de Seguros S/C Ltda. – – (17) (16)
 Serviços de corretagens – – (17) (16)
Instituto fazenda história – – – (130)

– – – (130)
Total Resultado 8.408 7.182 (17.221) (15.645)

21. gESTÃO DE RISCO DE SEguRO E RISCO fINANCEIRO

A Companhia utiliza-se de análises de sensibilidade e testes de stress, desenvolvidos pelo custodiante da 
carteira de investimentos como ferramenta de gestão de riscos de mercado. Para o cálculo do VaR (Value at 
Risk), foi utilizado limite de 0,5% ao dia, com 99% de nível de confiança. Para a posição de 31 dezembro de 
2012, a perda máxima potencial é de 0,07% sobre o total da carteira de investimentos. O resultado destas 
análises são utilizados para gestão desses riscos e para o entendimento do impacto sobre os resultados e 
sobre o patrimônio líquido 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 a 
Administração utiliza esses resultados no processo de decisão, planejamento e também para identificação de 
riscos financeiros específicos originados de certos ativos e passivos financeiros detidos pela Companhia.  
Os resultados são reportados mensalmente para o Comitê de Investimentos que avalia a exposição ao risco 
de mercado. 21.1 gestão de risco de seguro: A Companhia opera com contratos de seguro saúde nas 
modalidades: Individual, Empresariais e Pequenas e Médias Empresas (PME). O seguro Saúde Empresarial é 
destinado às pessoas jurídicas cujo grupo segurável compreende no mínimo 30 segurados, incluindo sócios, 
funcionários e seus dependentes. Nesta modalidade os segurados dispõem de uma ampla rede referenciada, 
contemplando médicos, laboratórios e hospitais. Além disso, os segurados podem optar pelo reembolso das 
despesas médico/hospitalares, dentro dos limites do plano contratado. O seguro saúde na modalidade Saúde 
Empresarial possui diversas  categorias para contratação onde o risco de seguro passa a ser mais significativo 
dependendo destas categorias. Entretanto, como ferramenta de gestão de risco de seguro, pode-se optar 
pela inclusão de cláusulas especiais nestes contratos onde a Companhia possui o direito incondicional de 
aumentar prêmios futuros ou a obrigação de devolução de uma fração do prêmio aos clientes, dependendo 
dos índices de sinistralidade histórica ou uma fórmula pré-determinada contratualmente. O seguro saúde 
PME é destinado às empresas com no mínimo 7 (sete) e no máximo 29 (vinte e nove) segurados entre titulares 
e dependentes, sendo obrigatório o mínimo de 3 (três) titulares. As modalidades de contratação e categorias 
são substancialmente similares às condições contratuais previstas na modalidade Saúde Empresarial.  
A carteira saúde Individual encontra-se em “run-off” e está representada por contratos emitidos em períodos 
passados e ainda vigentes, regulados segundo as normas emitidas pela Agência Nacional de Saúde (ANS), 
garantindo todos os direitos previstos aos nossos segurados nesses contratos. A Companhia administra os 
riscos originado dos contratos de seguro Saúde Empresarial e PME através de sua estratégia de negociação, 
análise detalhada de risco e um sistema de análise e liquidação de sinistros tempestivo e criterioso.  
Nossa estratégia de subscrição de risco leva em consideração o fato de que o risco global destes contratos 
esteja adequadamente diversificado em termos de porte das empresas, perfil dos segurados e uma análise 
criteriosa para aceitação de participantes e avaliação da qualidade do risco aceito. Para os riscos relacionados 
ao aumento da frequência e severidade na utilização dos planos de saúde, a Companhia adota várias medidas 
para mitigação desses riscos, dentre as quais destacamos: (i) na negociação contratual com seus clientes 
corporativos é estabelecido um limite de utilização baseado na experiência das partes. Caso esse limite seja 
ultrapassado, a Companhia adotará medidas de recuperação nas renovações contratuais; (ii) para melhor 
gerenciar a frequência e auxiliar na utilização consciente do seguro saúde, as empresas com mais de 100 
vidas, podem contratar os planos com coparticipação, onde o funcionário participa com uma pequena parte 
das despesas médico-hospitalares; (iii) a Companhia desenvolve trabalhos em conjunto com a área de 
recursos humanos das empresas clientes para incentivar a medicina preventiva e (iv) conta ainda com uma 
equipe de auditoria médica interna e externa para autorização de procedimentos mais críticos. Os índices de 
adesão são considerados como uma ferramenta essencial na gestão global de nossos contratos de saúde 
Empresarial onde o índice de adesão não poderá ser inferior aos índices informados na tabela a seguir,  
onde possuímos o direito de rescisão de contratos coletivos em virtude de queda na diversificação de risco:

Número de componentes 
do grupo segurável Índice mínimo de adesão

De Até Aceitação Manutenção do grupo segurado
30 100 100% 100%

101 200 100% 90%
201 300 100% 80%
301 500 80% 70%
501 3000 70% 60%

3001 5000 60% 50%
5001 Em diante 60% 50%

21.2 gestão de riscos financeiros: Para mitigar os riscos financeiros significativos a Companhia utiliza uma 
abordagem de gestão de ativos e passivos, considerando principalmente os vencimentos e a estrutura de 
classes dos passivos, em comparação com os ativos financeiros. Consideram-se também os requerimentos 
regulatórios no Brasil e o ambiente macroeconômico. Os métodos desse gerenciamento de ativos e passivos 
avaliam o desempenho das carteiras de ativos e o horizonte de liquidação das obrigações originadas de 
contratos de seguros e passivos financeiros em curto e longo prazo. Esta abordagem está alinhada com os 
requerimentos de análise de liquidez requeridas pelo CPC 40 e o conceito econômico de gestão de capital 
necessário para garantir a solvência e recursos de caixa necessários. O risco de liquidez é o risco de que os 
recursos de caixa possam não estar disponíveis para pagamento das obrigações futuras quando vencidas. 
Consequentemente, a política de gestão de risco de liquidez não possui tolerância ou limites para risco de 
liquidez e a Companhia tem o compromisso de honrar todos os passivos até o vencimento. A política de 
gestão de risco de liquidez leva em consideração a necessidade de recursos de caixa e controles internos 
operacionais eficientes e dinâmicos para honrar o compromisso assumido com os segurados. A tabela a seguir 
apresenta todos os ativos e passivos financeiros detidos pela Companhia classificados segundo o fluxo 
contratual de caixa não descontado. A alocação de passivos de seguros está alocada no tempo segundo a 
melhor expectativa da Companhia quanto à data de liquidação destas obrigações, levando em consideração 
o histórico de liquidação de sinistros passados e período de expiração do risco dos contratos de seguro. 

fluxos de caixa contratuais em 31 de Dezembro 2012
0 - 3 

meses
3 - 6 

meses
6- 9 

meses
9 -12 

meses
1 - 3 
anos

Acima de 
3 anos

Sem vencimento 
determinado Total

Caixa e bancos 2.000 – – – – – – 2.000
Ativos financeiros a valor justo 
 por meio do resultado 8.800 5.043 – – 6.788 31.411 52.166 104.208
 Título de renda fixa público – – – – 6.788 31.411 – 38.199
 Título de renda fixa privado 8.800 5.043 – – – – 52.166 66.009
Ativos financeiros disponíveis 
 para a venda 2.408 14.209 2.855 – 37.528 – – 57.000
 Título de renda fixa público 2.408 14.209 2.855 – 37.528 – – 57.000
Créditos de operações com 
 planos de assistência a saúde 40.018 277 1.382 1.040 5.146 – – 47.863
 Prêmios a receber de 
segurados - a  decorrer 37.313 30 – – – – – 37.343
 Prêmios a receber de 
  segurados - decorrido 1.392 247 1.382 1.040 5.146 – – 9.207
 Outros créditos operacionais 1.313 – – – – – – 1.313
Outros valores e bens 574 – – – – – 2.156 2.730
 Bens à venda – – – – – – 2.156 2.156
 Outros valores 574 – – – – – – 574
Depósitos judiciais e ficais – – – – – – 17.329 17.329
Total dos ativos financeiros 53.800 19.529 4.237 1.040 49.462 31.411 71.651 231.130
Provisões técnicas 70.977 7.127 2.570 1.125- 962 16 – 82.777
 Provisões técnicas 70.977 7.127 2.570 1.125 962 16 – 82.777
Débitos de operações de 
 assistência à saúde 5.418 – – – – – – 5.418
 Comercialização sobre operações 870 – – – – – – 870
 Outros débitos 4.548 – – – – – – 4.548
Débitos de operação assistencia à 
 saúde não relacionadas com 
  planos de saúde da operadora 1.859 – – – – – – 1.859
Provisão para imposto de renda e 
 contribuição social 3.099 – – – – – – 3.099
Tributos e encargos 
 sociais a recolher 1.833 – – – – – – 1.833
Débitos diversos 3.752 – – – – – – 3.752
Provisões judiciais – – – – – – 16.175 16.175
Total dos passivos financeiros 86.938 7.127 2.570 1.125 962 16 16.175 114.913
O conceito de gestão da Companhia define risco financeiro como risco de taxa de juros e risco de crédito. 
Esses riscos surgem de posições mantidas em ativos financeiros denominados títulos de renda fixa públicos e 
privados, e oscilações em cotas de fundos de investimento. A política de gestão de riscos financeiros da 
Companhia tem como princípio assegurar que limites apropriados de risco sejam seguidos para garantir que 
riscos significativos originados de grupos individuais de emissores não venham a impactar os resultados da 
Companhia de forma adversa. A Companhia possui passivos financeiros com taxas de juros pós-fixadas cujo 
valor de principal e juros são alterados conforme oscilações de certos índices financeiros. Determinados 
contratos com fornecedores de serviços e outros tipos de fornecimento mantidos pela Companhia são 
atualizados periodicamente por índices de inflação ou índices gerais de preços ao consumidor. O risco de taxa 
de juros é inversamente correlacionado a mudanças nas taxas de juros de mercado para os ativos financeiros 
com taxas pré-fixadas. Consequentemente, caso as taxas de juros sejam reduzidas em períodos futuros o valor 
justo destes ativos tende a subir e vice-versa. A Companhia utiliza análises de sensibilidade e testes de stress 
da carteira de investimentos como ferramenta de gestão de riscos financeiros. O resultado destas análises são 
utilizados para gestão desses 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 a 
Administração da Companhia utiliza esses resultados no processo de decisão, planejamento e também para 
identificação de riscos financeiros específicos originados de certos ativos e passivos financeiros detidos pela 
Companhia. A tabela apresentada a seguir apresenta uma análise de sensibilidade para riscos financeiros 
sobre ativos e passivos financeiros da Companhia levando em consideração a melhor estimativa da 
Administração sobre uma razoável mudança esperada destas variáveis e impactos potenciais sobre o resultado 
do exercício e sobre o patrimônio líquido. 

Premissas
Impacto estimado para os próximos  

12 meses calculados em 31 de dezembro de 2012

Variável financeira 2012/2013
Resultados 

Abrangentes *
Resultado 

do exercício
Taxa de juros + 200 p.ps – 2.292
Taxa de juros -200 p.ps – (2.250)
Inflação ** 6,32% 65 1.101
Inflação ** 4,32% (64) (1.081)
(*) Ativos financeiros classificados na categoria “disponível para venda”.
(**) Inflação = expectativa de 5,32% para 2012 e. Para o cálculo utilizamos uma variação positiva e negativa 
de 1 ponto percentual. 21.3 gestão de risco de crédito: Risco de crédito é o risco de perda de valor de 
 ativos financeiros como consequência de uma contraparte no contrato não honrar a totalidade ou parte de 
suas obrigações para com a Companhia.A  Companhia monitora o cumprimento da política de risco de crédito 
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para garantir que os limites ou determinadas exposições ao risco de crédito não sejam excedidos.  
Esse monitoramento é realizado sobre os ativos financeiros, de forma individual e coletiva, que compartilham 
riscos similares e leva em consideração a capacidade financeira da contraparte em honrar suas obrigações e 
fatores dinâmicos de mercado. Limites de risco de crédito são determinados com base no rating de crédito da 
contraparte para garantir que a exposição global ao risco de crédito seja gerenciada e controlada dentro das 
políticas estabelecidas. Os recursos de caixa da Companhia são mantidos e ativos financeiros são investidos 
(ou reinvestidos) somente em instituições financeiras com alta qualidade de rating de crédito, seguindo as 
determinações da Política de Investimentos Financeiros. A exposição máxima de risco de crédito originado de 
prêmios de seguros é substancialmente reduzida (e considerada como baixa) onde em certos casos a 
cobertura de sinistros pode ser cancelada (segundo regulamentação da ANS) caso os pagamentos dos 
prêmios não sejam efetuados na data de vencimento. A política de emissão de apólices leva em consideração 
aspectos e políticas de qualidade na aceitação de risco de seguro e também uma análise criteriosa da 
qualidade de risco de crédito dos clientes. A tabela a seguir apresenta todos os ativos financeiros detidos pela 
Companhia em 31 de dezembro de 2012 distribuídos por rating de crédito fornecidos por agências de rating. 
Os ativos classificados na categoria “Sem Rating” compreendem substancialmente prêmios de seguros que 
não possuem ratings de crédito individuais.
Rating

2012

Ativos financeiros/Rating AAA AA A BBB
Sem 

rating Total
A valor justo por meio do resultado 66.163 26.813 8.701 2.531 – 104.208
 Título de Renda Fixa Público 38.199 – – – – 38.199
 Título de Renda Fixa Privado 27.964 26.813 8.701 2.531 – 66.009
Disponíveis para a venda 57.000 – – – – 57.000
 Título de Renda Fixa Público 57.000 – – – – 57.000
Caixa e bancos – – – – 2.000 2.000
Prêmios a receber de segurados – – – – 46.550 46.550
Outros créditos de operações com planos
  de assistência à saúde – – – – 1.313 1.313
Total do circulante e não circulante 123.163 26.813 8.701 2.530 49.863 211.070

A tabela a seguir apresenta o total de ativos financeiros agrupados por classe de ativos e divididos entre ativos 
deteriorados (impaired) e ativos vencidos e não vencidos não classificados como deteriorados (impaired).

Posição em 31 de dezembro de 2012

Ativos não 
vencidos e não 

deteriorados

Ativos vencidos Saldo 
contábil 

31/12/2012
0 a 3 

meses
3 a 6 

meses
6 a 12 
meses

acima 
de 1 ano

Provisão 
para perda

Caixa e bancos 2.000 – – – – – 2.000
Valor justo por meio 
 do resultado 104.208 – – – – – 104.208
 Título de Renda Fixa Público 38.199 – – – – – 38.199
 Título de Renda Fixa Privado 66.009 – – – – – 66.009
Disponíveis para a venda 57.000 – – – – – 57.000
 Título de Renda Fixa Público 57.000 – – – – – 57.000
Créditos de operações com 
 planos de assistência a 
  saúde 38.656 1.392 1.629 1.040 5.146 (6.734) 41.129
 Prêmios a receber de 
  segurados 37.343 1.392 1.629 1.040 5.146 (6.734) 39.816
Outros créditos operacionais 1.313 – – – – – 1.313
Outros valores e bens 2.730 – – – – – 2.730
 Bens à venda 2.156 – – – – – 2.156
 Outros valores 574 – – – – – 574
Depósitos judiciais e fiscais 17.329 – – – – – 17.329
Total do circulante e não 
circulante 221.923 1.392 1.629 1.040 5.146 (6.734) 224.396

21.4 gestão de risco de capital: A Marítima Saúde executa sua gestão de risco de capital através de um 
modelo de gestão centralizado com o objetivo primário de atender aos requerimentos de capital mínimo 
regulatório para a Companhia segundo critérios de exigibilidade de capital mínimos emitidos pela ANS.  
Em 22 de dezembro de 2009, foi publicada pela ANS a Resolução Normativa RN nº 209, alterando o cálculo 
da margem de solvência das seguradoras, a partir de 1 de janeiro de 2010. A estratégia e modelo utilizados 
pela Administração consideram ambos como capital regulatório e capital econômico, segundo a visão de 
gestão de risco de capital adotada pela Companhia. A estratégia de gestão de risco de capital é de continuar 
a maximizar o valor do capital da Companhia através da otimização de ambos os níveis e diversificação das 
fontes de capital disponíveis e manter níveis de precificação adequados para os contratos subscritos.  
As decisões sobre a alocação dos recursos de capital são conduzidas como parte da revisão do planejamento 
estratégico, periódico da Companhia e Comitês de planejamento financeiro e orçamentário. Os principais 
objetivos da Companhia em sua gestão de capital são: (i) manter níveis de capital suficientes para atender os 
requerimentos regulatórios mínimos determinados pela ANS e (ii) otimizar retornos sobre capital para nossos 
acionistas. Durante o período de reporte, a Companhia não manteve níveis de capital abaixo dos 
requerimentos mínimos regulatórios. A tabela apresentada a seguir demonstra o cálculo de nosso capital 
mínimo regulatório em 31 de dezembro de 2012.

2012
Patrimônio líquido contábil 112.577
(–) Despesas de comercialização diferidas (1.232)
(–) Ativos intangíveis (4.956)
Patrimônio líquido ajustado (PLA) 106.389
20% dos prêmios retidos anuais dos últimos 12 meses (A) 88.345
33% dos sinistros retidos anuais dos últimos 36 meses (B) 103.683
Margem de solvência = (maior entre A e B) 103.683
Suficiência de capital 2.706
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À Diretoria e aos Acionistas da Marítima Saúde Seguros S.A. - São Paulo - SP
Examinamos as demonstrações financeiras da Marítima Saúde Seguros S.A. (“Companhia”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais  
notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS 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 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 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.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Marítima Saúde Seguros S.A. em 31 de dezembro 
de 2012, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2013

KPMg Auditores Independentes Luciene Teixeira Magalhães
CRC 2SP014428/O-6  Contadora CRC RJ079849/O-3


