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Resposta ao Ofício CVM/SEP/GEA-1/Nº 308/2013

Em atendimento ao Ofício CVM/SEP/GEA-1/Nº 308/2013 recebido no dia 01 de julho
de 2013, cuja cópia é anexada ao presente, a Sul América S.A. (“Companhia”)
informa, nos termos da Instrução CVM nº 381/03, que:
Conforme divulgado, em 27 de fevereiro de 2013, na DFP - Demonstrações Financeiras
Padronizadas, referente ao exercício de 2012, no quadro “Outras Informações que a
Companhia Entenda Relevantes”, a Companhia e suas controladas diretas e indiretas
(“SulAmérica”) contrataram, em 29 de dezembro de 2009, a KPMG Auditores
Independentes

(“KPMG”)

para

a

prestação

de

serviços

de

auditoria

externa

relacionados aos exames de suas demonstrações financeiras (individual e consolidada)
pelo prazo de 4 anos.
Adicionalmente, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012, a Companhia
contratou a KPMG para execução de outros serviços pontuais, que não os de auditoria,
cuja remuneração, correspondeu, no mesmo período à aproximadamente 12% da
remuneração paga pelos serviços de auditoria externa.
Serviço

R$ Mil

Revisão do relatório anual (GRl-G3)

121

Revisão de processos tecnológicos

226

Outros
Total

35
382

O Conselho de Administração da Companhia aprovou, em 23 de fevereiro de 2011,
política corporativa para transações com partes relacionadas, aplicável a toda a
SulAmérica, disponível para consulta no site de relações com investidores da
Companhia (www.sulamerica.com.br/ri), que determina as precauções e permite o

monitoramento das transações com partes relacionadas da SulAmérica, e de
prestadores de serviços, como os auditores externos, para que estes se mantenham
independentes e não haja conflitos de interesses e nem a perda de objetividade.
Os auditores externos entendem que são independentes da SulAmérica e que não há
qualquer contrato de serviços de não auditoria, até o momento, que afete esta relação
de independência. Em todos os reportes dos auditores externos ao Comitê de Auditoria
Estatutário e ao Conselho de Administração da Companhia, a independência dos
auditores é verificada e confirmada.

Rio de Janeiro, 03 de julho de 2013.
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