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Em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404/76, e na Instrução CVM
nº 358/02, a Sul América S.A. (BM&FBovespa: SULA11) (“Companhia” ou “SulAmérica”)
vem a público informar que sua controlada indireta Sul América Serviços de Saúde S.A.
(“Sulamed”) se associou à Healthways, Inc. (NASDAQ: HWAY), maior provedora
independente de soluções em saúde e bem-estar do mundo, sediada no Tennessee nos
EUA (“Healthways”), com o objetivo de fomentar o desenvolvimento do mercado
brasileiro de serviços de gestão de saúde e bem estar, atividades que as sociedades
passarão a explorar em conjunto através da Healthways Brasil Serviços de Consultoria
Ltda. (“Healthways Brasil”), cujo capital será detido na proporção de 49% pela Sulamed
e 51% pela Healthways International, S.À.R.L. (“Healthways International”), controlada
da Healthways.
Simultaneamente, Sulamed e Healthways International firmaram Acordo de Quotistas
regulando os direitos e obrigações dos sócios na gestão da Healthways Brasil, o qual
assegura à Sulamed, dentre outros direitos, o de eleição de dois dentre os cinco
membros que compõem o Conselho de Administração da Healthways Brasil, bem como
sujeita ao voto da Sulamed a aprovação de assuntos de interesse da sociedade.
A Healthways Brasil é fornecedora de serviços e soluções em saúde e bem-estar para
operadoras de planos privados de assistência à saúde da SulAmérica. A transação ora
comunicada alinha-se com os planos estratégicos da Companhia de participar ativamente
da cadeia de valor de atividades relevantes para o segmento de saúde, desenvolver
soluções e produtos diferenciados e inovadores nessa área, e oferecer o que há de mais
avançado em qualidade de vida, educação e promoção da saúde para seus clientes,
contribuindo ainda para o estabelecimento de uma nova dinâmica na gestão de sinistros
na indústria de saúde privada.
No contexto desta operação, a Sulamed e a Healthways Brasil estenderam sua relação de
serviços por um período de dez anos sob bases comerciais repactuadas, tornando a
Healthways Brasil a principal provedora de soluções em saúde e bem-estar para as
operadoras de planos privados de assistência à saúde da SulAmérica.
A SulAmérica é a terceira maior operadora de saúde do País, com mais de 2 milhões de
segurados e prêmios de seguros de R$ 9,5 bilhões em 2014. A Healthways está presente
em quatro continentes e atende a aproximadamente 68 milhões de pessoas,
promovendo, em mais de 30 anos de história, mudanças positivas no bem-estar de seus
clientes, que incluem empregadores, sistemas de saúde integrados, hospitais, médicos,
planos de saúde, comunidades e entidades governamentais.
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