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 ANS Nº 41.449-2

Relatório da Administração
Senhores Sócios: Nos termos das disposições legais e contratuais, a administração da LIFE 
EMPRESARIAL SAÚDE LTDA. submete à apreciação dos Senhores o Relatório da Administração e 
as Demonstrações Contábeis individuais da Entidade, acompanhadas do Relatório dos Auditores 
Independentes, referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2016. a) Política de 
destinação de lucros: A Entidade tem como política a retenção de seus lucros ao fi nal do exercício, 
com o objetivo de fortalecer o seu negócio e a necessidade contínua de investimentos. b) Negócios 
sociais e principais fatos internos e/ou externos que tiveram infl uência na “performance” da 
entidade e/ou no resultado do exercício: Atuando em nível nacional, nossa operação consiste em 
oferecer ao mercado de plano de saúde, produtos coletivos, tendo ao fi nal deste exercício alcançado 
a marca de 61 mil benefi ciários (63 mil benefi ciários em 2015), uma redução da carteira de 3,17% no 
ano. A Entidade apurou no ano de 2016 um lucro líquido de R$ 4.406 mil (lucro líquido de R$ 24.579 
mil em 2015). Este resultado ocorreu devido ao aumento da sinistralidade e ao resultado negativo em 

investimentos em empresas controladas que contribuíram para a diminuição dos lucros, conforme se 
observa na comparação a seguir:
Item  2016 2015 Variação
Contraprestações Líquidas ............................  172.586.085,99 167.789.572,78 2,86%
Eventos Indenizáveis .....................................  123.207.667,31 98.763.741,60 24,75%
Lucro Bruto ....................................................  47.201.692,20 64.698.146,60 (27,04%)
Despesas Administrativas .............................  23.007.151,79 29.262.096,63 (21,37%)
Lucro Líquido .................................................  4.405.638,09 24.578.689,61 (82,07%)
A Entidade encerrou o ano de 2016 com Lucros Acumulados no montante de R$ 57.447 mil (R$ 53.041 
mil em 2015), já com absorção dos prejuízos. c) Perspectivas e planos da administração para o 
exercício seguinte: Nossa expectativa para 2017 é a de manter nossa carteira de benefi ciários no 
mesmo nível de 2016, bem como manter o controle da sinistralidade dentro de 75%, com medidas 

que já iniciamos durante o ano de 2015 e 2016, tais como os programas de promoção e prevenção
e abertura de rede assistencial própria. d) Descrição dos principais investimentos realizados,
objetivo, montantes e origens dos recursos alocados: Nossa operadora vem investindo em rede
assistencial própria, “Rede Moriah Saúde Ltda”, que é constituída de um “hospital” de ponta para
atendimentos de alta complexidade, onde o mesmo teve suas atividades iniciadas em 07/04/2015.
Outros investimentos estão previstos para o ano de 2017, para que a unidade possa atender em sua
totalidade, gerando benefícios a entidade controladora. O objetivo principal para constituição da
rede assistencial própria é proporcionar aos nossos benefi ciários um atendimento à saúde de melhor
qualidade e também a redução dos custos assistenciais. A Administração agradece aos Senhores
Sócios, Clientes e Fornecedores, pela confi ança que depositaram na Entidade e especialmente aos seus
colaboradores pela dedicação durante todo o ano de 2016.

São Paulo, 24 de março de 2017.

Ilmos. Srs. Diretores e Sócios da Life Empresarial Saúde Ltda. - São Paulo – SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da LIFE EMPRESARIAL SAÚDE LTDA., que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o 
exercício fi ndo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo 
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da LIFE 
EMPRESARIAL SAÚDE LTDA. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus 
fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à entidade, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: 
A administração da entidade é responsável por essas outras informações obtidas até a data deste 
relatório, que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações 
contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão 
de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório 
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento 
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base 

no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração obtido 
antes da data deste relatório, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a 
este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A 
administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 
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 contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade da entidade continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que 
a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro 
e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo 
da auditoria. Além disso: • Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 

contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente para
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsifi cação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos
da entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso,
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria
obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modifi cação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a entidade a não mais se
manter em continuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito,
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas
de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos
durante nossos trabalhos.

Belo Horizonte, 24 de março de 2017.

Grunitzky - Auditores Independentes S/S
 CRC-PR Nº 4552/O-5 S/SP

Ricardo Luiz Martins - Contador CRC-RS Nº 036.460/O-8 T/PR S/SP

Balanço Patrimonial dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2016 (Valores expressos em Reais)

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Eunice Harue Higuchi - Diretora                                                         Douglas Kendi Arashiro - Diretor
Regis Moura Ardito - Contador CRC Nº 1SP163209/O-9

Demonstração do Resultado
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)ATIVO Nota Explicativa  2016 2015

Ativo Circulante  ...................................................................................   57.172.219,33 55.232.438,82
Disponível ............................................................................................... 3.285,13 344.396,80
Realizável ...............................................................................................   57.168.934,20 54.888.042,02
 Aplicações Financeiras .......................................................................... 3 30.330.150,16 40.757.609,96

 Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas ................................   30.330.150,16 20.538.277,22
 Aplicações Livres .................................................................................   - 20.219.332,74
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde ............... 4 9.438.269,90 8.712.776,99
 Contraprestação Pecuniária a Receber ...............................................   9.102.571,28 8.442.107,52
 Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde .   335.698,62 270.669,47
Créditos Tributários e Previdenciários ................................................... 5 6.635.791,39 4.378.236,05
Bens e Títulos a Receber ....................................................................... 6 10.567.886,65 882.981,25
Despesas Antecipadas ..........................................................................   196.836,10 156.437,77

Ativo não Circulante  ...........................................................................   55.550.467,99 55.179.995,82
Realizável a Longo Prazo ....................................................................   1.041.930,11 3.382.965,85

Títulos e Créditos a Receber .................................................................. 7 305.812,59 2.761.611,54
Depósitos Judiciais e Fiscais ................................................................. 8 736.117,52 621.354,31

Investimentos ........................................................................................  9 34.693.992,82 30.818.959,23
Participações Societárias Avaliadas
 pelo Método de Equivalência Patrimonial ..........................................   34.264.197,06 30.389.163,47
Participações Societárias em Rede Hospitalar .....................................   34.264.197,06 30.389.163,47
Outros Investimentos .............................................................................   429.795,76 429.795,76

Imobilizado .............................................................................................  10 19.043.418,52 19.878.309,64
Imóveis de Uso Próprio ..........................................................................   7.079.093,23 7.169.951,27
 Imóveis - Não Hospitalares/Não Odontológicos ................................   7.079.093,23 7.169.951,27
Imobilizado de Uso Próprio ....................................................................   11.964.325,29 12.708.358,37
 Hospitalares/Odontológicos ................................................................   11.038.092,14 11.038.092,14
 Não Hospitalares/Não Odontológicos ................................................   926.233,15 1.670.266,23

Intangível ................................................................................................  11 771.126,54 1.099.761,10
Total do Ativo .........................................................................................   112.722.687,32 110.412.434,64

PASSIVO Nota Explicativa 2016 2015
Passivo Circulante................................................................................   36.419.217,36 37.229.883,40
 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde .................  12 30.717.552,86 27.015.698,57
  Provisões de Contraprestações não Ganha - PPCNG .........................   12.043,21 75.191,18
  Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS.....................................   1.048.254,83 852.994,08
  Provisão para Eventos a Liquidar
   Outros Prestadores Serviços Assistenciais ......................................   14.613.967,25 12.794.603,69
  Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) ...............   15.043.287,57 13.292.909,62
 Débitos de Operações de Assistência à Saúde ....................................   120,35 -
 Tributos e Encargos Sociais a Recolher ................................................  14 1.138.183,54 1.162.533,21
 Empréstimos e Financiamentos a Pagar ...............................................  15 2.694.591,47 6.677.924,28
 Débitos Diversos ....................................................................................  16 1.868.769,14 2.373.727,34
Passivo não Circulante ........................................................................   3.656.032,18 4.940.751,55
 Provisões ................................................................................................  13 3.355.385,31 2.961.870,79
 Empréstimos e Financiamentos a Pagar ...............................................  15 300.646,87 1.978.880,76
Patrimônio Líquido ...............................................................................  17 72.647.437,78 68.241.799,69
 Capital Social .........................................................................................   15.200.000,00 15.200.000,00
 Reservas .................................................................................................   57.447.437,78 53.041.799,69

Total do Passivo ....................................................................................   112.722.687,32 110.412.434,64

 Nota Explicativa 2016 2015
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde ..........   172.586.085,99 167.789.572,78
 Receitas com Operações de Assistência à Saúde ........................................   177.774.060,58 175.263.954,59
  Contraprestações Líquidas ............................................................................   177.774.060,58 175.263.954,59
 (-) Tributos Diretos de Oper. c/Planos Assistência à Saúde da Operadora .   (5.187.974,59) (7.474.381,81)
Eventos Indenizáveis Líquidos ....................................................................   (123.207.667,31) (98.763.741,60)
 Eventos Conhecidos ou Avisados ...................................................................   (121.457.289,36) (97.497.689,08)
 Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados ......................   (1.750.377,95) (1.266.052,52)
Resultado das Operações com Planos de Assistência à Saúde .....   49.378.418,68 69.025.831,18
 Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde ..............   601.599,75 4.164,02
 Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora ...   12.348,76 -
 Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde ..........   (2.780.080,68) (4.331.848,60)
 Outras Despesas Oper.Assist. Saúde
  não Relac.c/Planos Saúde da Operadora ....................................................   (10.594,31) -
Resultado Bruto ...............................................................................................   47.201.692,20 64.698.146,60
 Despesas de Comercialização.........................................................................   - (12.600,56)
 Despesas Administrativas ...............................................................................  18 (23.007.151,79) (29.262.096,63)
Resultado Financeiro Líquido .....................................................................   2.656.360,23 2.073.318,29
 Receitas Financeiras.........................................................................................   4.322.666,98 4.515.414,58
 Despesas Financeiras ......................................................................................   (1.666.306,75) (2.442.096,29)
Resultado Patrimonial ...................................................................................   (10.144.286,83) 1.389.138,46
 Receitas Patrimoniais .......................................................................................   9.210.044,15 5.923.275,23
 Despesas Patrimoniais .....................................................................................   (19.354.330,98) (4.534.136,77)
Resultado antes dos Impostos e Participações ....................................   16.706.613,81 38.885.906,16
 Imposto de Renda .............................................................................................   (9.034.923,78) (10.513.659,23)
 Contribuição Social ...........................................................................................   (3.261.212,56) (3.793.557,32)
 Participações sobre o Lucro .............................................................................   (4.839,38) -
Resultado Líquido ...........................................................................................   4.405.638,09 24.578.689,61

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)

  2016  2015 
Atividades Operacionais 
 Recebimento de Planos de Saúde.............................................................. 176.757.818,64 174.167.840,04
 Resgate de Aplicações Financeiras ........................................................... 181.540.223,04 140.598.312,63
 Outros Recebimentos Operacionais ........................................................... 622.055,67 217.223,51
 Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde ............. (119.748.106,37) (97.114.429,68)
 Pagamento de Comissões .......................................................................... - (12.600,56)
 Pagamento de Pessoal ................................................................................ (8.577.001,67) (11.312.276,56)
 Pagamento de Pró-Labore........................................................................... (37.501,64) (41.287,13)
 Pagamento de Serviços de Terceiros ......................................................... (5.385.945,75) (4.769.342,01)
 Pagamento de Tributos ............................................................................... (25.934.484,81) (30.129.215,91)
 Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) .............. (193.864,55) -
 Pagamento de Promoção/Publicidade ....................................................... (293.370,98) (113.726,17)
 Aplicações Financeiras ............................................................................... (168.070.692,32) (144.730.879,19)
 Outros Pagamentos Operacionais .............................................................. (3.943.560,76) (4.875.201,90)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais  ..................................... 26.735.568,50 21.884.417,07
Atividades de Investimentos 
 Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros ............................. 14.131.000,00 662.480,45
 Outros Recebimentos das Atividades de Investimento ............................ 170.000,00 205.242,47
 Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar .................... (363.951,84) (395.489,85)
 Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros .......................... (13.515.407,40) (1.207.341,55)
 Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas ........... (20.220.000,00) (9.450.000,00)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos................................ (19.798.359,24) (10.185.108,48)
Atividades de Financiamento 
 Recebimentos de Empréstimos/Financiamentos ...................................... - 482.182,74
 Pagamentos de Juros e Encargos sobre
  Empréstimos/Financiamentos/Leasing ................................................... (619.274,15) (1.097.295,49)
 Pagamentos de Amortização
  de Empréstimos/Financiamentos/Leasing .............................................. (6.659.046,78) (10.891.321,32)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento .............................. (7.278.320,93) (11.506.434,07)
Aumento/(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa .................. (341.111,67) 192.874,52
Aumento/(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa .................. (341.111,67) 192.874,52
 Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período ................................. 344.396,80 151.522,28
 Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período .................................... 3.285,13 344.396,80
Ativos Livres no Início do Período......................................................... 20.563.729,54 14.730.837,16
Ativos Livres no Final do Período .......................................................... 3.285,13 20.563.729,54
Aumento (Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres ......... (20.560.444,41) 5.832.892,38

Demonstração do Resultado Abrangente
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)

  2016 2015
Lucro Líquido do Exercício ........................................................................  4.405.638,09 24.578.689,61
Outros Resultados Abrangentes ..............................................................  - -
Resultado Abrangente do Exercício.................................................  4.405.638,09 24.578.689,61

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)

   Reservas de Lucros
  Capital Retenção Lucros
Discriminação  Social de Lucros Acumulados Total
Saldos em 31/Dez./2014 ........... 15.200.000,00 28.463.110,08 - 43.663.110,08
Lucro do Exercício ......................... - - 24.578.689,61 24.578.689,61
Retenção de Lucros ...................... - 24.578.689,61 (24.578.689,61) -
Saldos em 31/Dez./2015 ........... 15.200.000,00 53.041.799,69 - 68.241.799,69
Lucro do Exercício ......................... - - 4.405.638,09 4.405.638,09
Retenção de Lucros ...................... - 4.405.638,09 (4.405.638,09) -
Saldos em 31/Dez./2016 ........... 15.200.000,00 57.447.437,78 - 72.647.437,78

1. Contexto Operacional: A Life Empresarial Saúde Ltda. foi constituída em 16/jul./2001, e está habilitada 
à prática das atividades que lhe são atribuídas pela regulamentação aplicável, atuando como operadora de 
planos de saúde de assistência médica e odontológica.
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas: 
2.1. Base de Apresentação: As demonstrações contábeis referentes ao período fi ndo em 31/dez./2016 foram 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na 
Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09, nas normas 
estabelecidas pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos pronunciamentos, nas orientações e nas 
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A demonstração do fl uxo de caixa 
foi elaborada pelo método direto, de acordo com modelo padrão estabelecido pela ANS, também está sendo 
apresentada a conciliação pelo método indireto das atividades operacionais conforme previsto pelas normas 
contábeis em vigor. A autorização para a conclusão das demonstrações contábeis foi dada pela administração 
em 24/mar./2017. 2.2. Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis adotadas pela 
entidade estão descritas a seguir: 2.2.1 Apuração do Resultado: a) Receita: O resultado das transações 
é apurado pelo regime de competência dos exercícios. As Contraprestações Efetivas são apropriadas à receita 
considerando-se o período de cobertura do risco, pro rata dia, nos contratos com preços preestabelecidos. 
b) Custo: Os Eventos Conhecidos ou Avisados são apropriados à despesa, considerando-se a data de 
apresentação da conta médica, do aviso pelos prestadores ou do Aviso de Benefi ciários Identifi cados - ABI, 
pelo seu valor integral, no primeiro momento da identifi cação da ocorrência da despesa médica, independente 
da existência de qualquer mecanismo, processo ou sistema de intermediação da transmissão, direta ou 
indiretamente por meio de terceiros, ou da análise preliminar das despesas médicas. O fato gerador da despesa 
é o atendimento ao benefi ciário. Naqueles casos em que esse atendimento ocorrer sem o conhecimento da 
entidade, o reconhecimento da despesa se dá com a constituição da Provisão Técnica específi ca (PEONA), nos 
moldes da regulação em vigor. 2.2.2 Estimativas Contábeis: As demonstrações contábeis incluem estimativas 
e premissas, como a mensuração de provisões para perdas sobre créditos, provisões técnicas, estimativas do 
valor justo de determinados ativos e passivos, provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil 
de determinados ativos e outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e 
premissas. 2.2.3 Disponível: Incluem saldos de caixa e saldos positivos em conta bancária de livre movimento. 
2.2.4 Aplicações Financeiras: As aplicações fi nanceiras para negociação são avaliadas a valor de mercado, 
e os rendimentos auferidos são reconhecidos no resultado. A entidade constituiu ativos garantidores com 
aplicações fi nanceiras vinculadas a provisões técnicas, cuja movimentação segue regras estabelecidas 
pela ANS. 2.2.5 Contraprestações Pecuniárias a Receber: São registradas e mantidas no balanço pelo 
valor nominal dos títulos representativos desses créditos, em contrapartida à: Preços preestabelecidos - 
Provisão para contraprestações não ganhas - PPCNG, no passivo circulante e posteriormente para a conta de 
contraprestações efetivas de operações de planos de assistência à saúde, conforme a proporção pro rata dia 
da cobertura prestada. A provisão para perdas sobre créditos de contraprestação efetiva é constituída sobre 
valores a receber de benefi ciários com títulos vencidos há mais de 90 dias, para planos coletivos, e há mais de 
60 dias, para planos individuais. A administração da entidade revisa periodicamente o critério de constituição 
para adequá-la à evolução da inadimplência de sua carteira. Os valores eventualmente recebidos antes do 
período de cobertura estão registrados no passivo circulante, em conta específi ca de Receita Antecipada 
de Contraprestações. 2.2.6 Créditos Tributários e Previdenciários: São decorrentes de retenções, 
pagamentos indevidos ou a maior de tributos. 2.2.7 Bens e Títulos a Receber: Decorrente de crédito de 
permuta comercial com contratante de plano de saúde, valores a receber de prestadores de serviço decorrentes 
de pagamentos indevidos e decorrentes de cobrança de adicional de sinistralidade. 2.2.8 Investimentos: 
São representados por participação em empresas controladas avaliada pelo método da equivalência 
patrimonial e por imóveis avaliados pelo custo de aquisição líquido das respectivas depreciações acumuladas.
2.2.9 Imobilizado: Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção 
das atividades ou exercidos com essa fi nalidade. É demonstrado ao custo de aquisição, líquido das respectivas 
depreciações acumuladas. 2.2.10 Intangível: Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no 
reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas 
do valor recuperável, quando aplicável. Intangíveis gerados internamente são reconhecidos no resultado do 
período. 2.2.11 Avaliação do Valor Recuperável de Ativos (Teste de “impairment”): A Administração 
revisa anualmente o valor contábil líquido dos seus bens imóveis com o objetivo de avaliar eventos que possam 
indicar perda de seu valor recuperável, sendo constituída provisão para perda com o ajuste, quando necessário, 
do valor contábil líquido ao valor recuperável. 2.2.12 Provisões Técnicas: A provisão para eventos ocorridos 
e não avisados é calculada com base em metodologia estabelecida pela RN ANS nº 209/09, e alterações. A 
provisão de eventos a liquidar é registrada com base nas faturas de prestadores de serviços de assistência à 
saúde, efetivamente recebidas pela operadora, conforme determinado pela ANS. A PPCNG é constituída a partir 
do início de vigência ou da emissão da nota fi scal, o que ocorrer primeiro e revertida mensalmente, no último 
dia de cada mês, com relação ao risco decorrido, para registrar a receita de prêmio ou contraprestação ganha, 
de acordo com o regime de competência contábil. 2.2.13 Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações 
Legais: a) Ativos Contingentes: São reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais 
favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota 
explicativa; b) Passivos Contingentes: São provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis 
e possíveis quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com sufi ciente segurança. Os passivos 
contingentes avaliados como perdas remotas não são provisionados nem divulgados; e c) Obrigações Legais: 
São registradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as probabilidades de êxito, de processos em 
que a entidade questionou a inconstitucionalidade de tributos. 2.2.14 Outros Ativos e Passivos Circulantes 
e Não Circulantes: Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios 
econômicos futuros serão gerados em favor da entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com 
segurança. Um passivo é reconhecido quando a empresa possui uma obrigação legal ou é constituído como 
resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. 
São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas. As 
provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos 
são classifi cados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze 
meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.
3. Aplicações

  Exercícios
 2016 2015

Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas (i) ......................................... 30.330.150,16 20.538.277,22
Aplicações Livres ................................................................................................ - 20.219.332,74
Total  ................................................................................................................... 30.330.150,16 40.757.609,96
(i) A entidade constituiu ativos garantidores com aplicações fi nanceiras que lastreiam provisões técnicas, cuja 
movimentação segue regras estabelecidas pela ANS.
4. Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde: O saldo desse grupo de contas refere-se a 
valores a receber dos conveniados dos planos de saúde da entidade, conforme segue:

  Exercícios
Planos Preestabelecidos  2016 2015
Faturas a receber - Médico Hospitalares .......................................................... 9.393.177,96 8.522.206,58
Faturas a receber - Odontológicos ..................................................................... 1.287.299,90 1.205.318,58
Subtotal  ............................................................................................................. 10.680.477,86 9.727.525,16
Provisão para perdas sobre créditos ................................................................. (1.744.511,67) (1.030.686,69)
Subtotal .............................................................................................................. 8.935.966,19 8.696.838,47
Planos Pós-Estabelecidos
Faturas a receber - Médico Hospitalares .......................................................... 502.303,71 15.938,52
Subtotal .............................................................................................................. 502.303,71 15.938,52
Total líquido  ..................................................................................................... 9.438.269,90 8.712.776,99
5. Créditos Tributários e Previdenciários

 Exercícios
 2016 2015

Créditos Tributários: 
IR e CSLL (i) ...................................................................................................... 6.429.534,53 4.210.238,08
PIS e COFINS .................................................................................................... 127.991,78 120.732,23
Outros ................................................................................................................ 78.265,08 47.265,74

Total  ................................................................................................................... 6.635.791,39 4.378.236,05
(i) Referem-se a saldos negativos de anos anteriores e pagamentos indevidos ou a maior.
6. Bens e Títulos a Receber

 Exercícios
 2016 2015

Adiantamentos: ...................................................................................................
Salário ............................................................................................................... 753,55 2.356,75
Férias ................................................................................................................. 89.890,74 67.686,82
Viagens .............................................................................................................. - 275,00
Fornecedores .................................................................................................... 12.662,12 142.586,09

Prejuízo Assistencial (i) ...................................................................................... - 117.385,59
Valor a Receber Venda de Imóvel (ii) ................................................................ 10.000.000,00 -
Outros Créditos ................................................................................................... 464.580,24 552.691,00
Total  ................................................................................................................... 10.567.886,65 882.981,25
(i) Refere-se a ressarcimento previsto em contrato cobrado de contratantes pessoas jurídicas que tiveram alta 
sinistralidade do plano de saúde durante determinado momento. (ii) Saldo remanescente; refere-se a 5 (cinco) 
parcelas a receber decorrente de venda de imóvel por R$ 24.000.000,00.
7. Títulos e Créditos a Receber

  Exercícios
 2016 2015

Fundo de Reserva Consórcio .............................................................................. 305.812,59 2.761.611,54
Total  ................................................................................................................... 305.812,59 2.761.611,54
Refere-se à parcela do fundo de reserva de consórcio pago. Ao fi nal do grupo de consórcio o fundo de reserva 
total será apurado e devolvido proporcionalmente a todos os consorciados ativos.
8. Depósitos Judiciais e Fiscais

  Exercícios
 2016 2015

Depósitos Judiciais - Ressarcimento ao SUS................................................... 543.764,08 378.228,99
Depósitos Judiciais - Cíveis ............................................................................... 184.185,81 242.806,41
Depósitos Judiciais - Trabalhistas ..................................................................... 8.167,63 318,91
Total  ................................................................................................................... 736.117,52 621.354,31

9. Investimentos
   Exercícios
  2016 2015
Rede Moriah Saúde Ltda. (i) .............................................................................. 34.264.197,06 30.389.163,47
Imóveis destinados a renda (ii) ......................................................................... 550.500,00 550.500,00
(-) Depreciação Imóveis (ii) ................................................................................ (120.704,24) (120.704,24)
Total  ................................................................................................................... 34.693.992,82 30.818.959,23
(i) Corresponde à participação permanente em empresa avaliada pelo método de equivalência patrimonial. 
O investimento corresponde a 7.999.999 ações ordinárias, que representam a participação de 99,99% de 
participação na Rede Moriah Saúde Ltda. Esta empresa foi examinada por auditores independentes.
As principais informações em 31/dez./2016 e 31/dez./2015, estão resumidas a seguir:
Rede Moriah Saúde Ltda.  31/dez./2016 31/dez./2015
Descrição 
Informações sobre a Empresa Controlada 
Capital Social Integralizado Inicial .................................................................... 35.862.124,41 18.694.010,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ocorrido no ano ................... - 15.862.124,41
Aumento de Capital em espécie........................................................................ 23.228.895,31 1.305.990,00
Capital Social Integralizado Considerando AFAC - Final ................................. 59.091.019,72 35.862.124,41
Valor do Patrimônio Líquido Inicial ........................................................... 30.389.178,72 12.376.733,19
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício .................................................................. (19.353.872,69) 844.331,12
Valor do Patrimônio Líquido Final .............................................................. 34.264.201,34 30.389.178,72
Informações sobre o Investimento – Investidora 
 Percentual de Participação no Capital Social ................................................. 99,99% 99,99%
Movimentações das contas de investimentos
 Saldos Iniciais ................................................................................................... 30.389.163,47 12.376.726,57
 Resultado da Equivalência Patrimonial .......................................................... (19.353.861,72) 844.322,50
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital............................................... - 15.862.124,40
Aquisição de Participação .................................................................................. 23.228.895,31 1.305.990,00
Saldos Finais  ................................................................................................... 34.264.197,06 30.389.163,47
(ii) Não há qualquer evidência de que esses bens imóveis estão registrados por valores superiores ao de 
mercado.
10. Imobilizado
 Saldo Contábil   Saldo Contábil
 31/dez./2015  Adições  Baixas  31/dez./2016
Imobilizado 23.268.059,98 63.760,77 (154.892,99) 23.176.927,76
Terrenos (i) .................................  2.543.753,61 - - 2.543.753,61
Imóveis (i) ...................................  5.360.051,38 - - 5.360.051,38
Instalações .................................  73.268,75 2.797,50 - 76.066,25
Máquinas e Equipamentos (ii) .  11.456.880,27 - - 11.456.880,27
Equipamento de Informática .....  1.801.634,79 22.161,28 - 1.823.796,07
Móveis e Utensílios ...................  1.344.141,20 4.799,00 - 1.348.940,20
Veículos ......................................  688.329,98 34.002,99 (154.892,99) 567.439,98
(-) Depreciação .......................  (3.389.750,34) (768.440,96) 24.682,06 (4.133.509,24)
Imóveis........................................  (733.853,72) (90.858,04) - (824.711,76)
Instalações .................................  (36.149,17) (7.560,04) - (43.709,21)
Máquinas e Equipamentos .......  (775.047,73) (111.077,76) - (886.125,49)
Equipamento de Informática .....  (1.267.181,85) (364.928,52) - (1.632.110,37)
Móveis e Utensílios ...................  (385.278,16) (62.457,77) - (447.735,93)
Veículos ......................................  (192.239,71) (131.558,83) 24.682,06 (299.116,48)
Total ...........................................  19.878.309,64 (704.680,19) (130.210,93) 19.043.418,52
(i) Em 2016 e 2015 não há evidência de que esses bens imóveis estão registrados por valores superiores ao de 
mercado. (ii) Parte desses bens no valor R$ 11.038.092,14 estão sendo utilizados pela entidade controlada Rede 
Moriah Saúde Ltda., estes bens estão fi nanciados pela Life e serão transferidos para a controlada futuramente 
quando ocorrer a quitação, ou então, caso a obrigação seja transferida.
11. Intangível
 Saldo Contábil  Saldo Contábil
 31/dez./2015 Adições 31/dez./2016
Intangível ................................................. 2.513.962,17 209.585,69 2.723.547,86
Licença de uso de software ...................... 2.513.962,17 209.585,69 2.723.547,86
(-) Amortização ....................................... (1.414.201,07) (538.220,25) (1.952.421,32)
Licença de uso de software ...................... (1.414.201,07) (538.220,25) (1.952.421,32)
Total ........................................................... 1.099.761,10 (328.634,56) 771.126,54
Refere-se a aquisições de licença de uso de software para serem utilizadas pela Life Empresarial Saúde Ltda.
12. Provisões Técnicas
   Exercícios
  2016 2015
Provisão de Contraprestações Não Ganhas (i) ................................................ 12.043,21 75.191,18
Provisão de Eventos - SUS (ii) ........................................................................... 1.048.254,83 852.994,08
Provisão de eventos a liquidar (iii).................................................................... 14.613.967,25 12.794.603,69
Provisão para eventos ocorridos e não avisados (iv)....................................... 15.043.287,57 13.292.909,62
Total .................................................................................................................... 30.717.552,86 27.015.698,57
(i) A PPCNG é constituída a partir do início de vigência ou da emissão da nota fi scal, o que ocorrer primeiro e 
revertida mensalmente, no último dia de cada mês, com relação ao risco decorrido, para registrar a receita de 
prêmio ou contraprestação ganha, de acordo com o regime de competência contábil. (ii) Eventos referentes a 
ressarcimentos de despesas médicas ao SUS. (iii) Provisão para garantia de eventos já ocorridos, registrados 
contabilmente e ainda não pagos, cujo registro contábil é realizado pelo valor integral informado pelo prestador 
ou benefi ciário no momento da apresentação da cobrança à entidade. (iv) Provisão para fazer frente ao 
pagamento dos eventos que já tenham ocorrido e que não tenham sidos avisados, constituída com base em 
método defi nido pela RN 209/09, e alterações, a qual está registrada integralmente.
13. Provisão para Contingências: Contingências com Risco de Perda Provável e Possível: A 
entidade constitui provisão para contingências com base na opinião de seus assessores jurídicos internos. 
Com isso, a entidade provisiona a totalidade dos processos classifi cados com risco de perda provável e 
possível, a qual considera sufi ciente para cobrir eventuais perdas processuais. Os saldos provisionados estão 
demonstrados a seguir:
   Exercícios
  2016 2015
Trabalhistas (i) .................................................................................................... 99.000,00 740.000,00
Cíveis (ii) ............................................................................................................. 3.256.385,31 2.221.870,79
Total .................................................................................................................... 3.355.385,31 2.961.870,79
(i) Em sua maioria refere-se a processos em que a LIFE Empresarial Saúde não é parte principal dos processos; 
consta como réu de forma solidária. (ii) As causas cíveis de perda provável e possível contabilizadas referem-se 
basicamente as questões contratuais, como carência, cancelamentos de contratos, exclusão de cobertura e 
doenças preexistentes.
14. Tributos e Contribuições a Recolher
   Exercícios
  2016 2015
Tributos e Contribuições ............................................................................... 581.575,40 729.090,38
 PIS e COFINS .................................................................................................... 183.996,94 139.113,00
 INSS e FGTS ..................................................................................................... 276.148,88 329.902,81
 ISS ..................................................................................................................... 121.429,58 260.074,57
Retenções ......................................................................................................... 556.608,14 433.442,83
 IRRF s/Folha ...................................................................................................... 144.871,50 168.553,13
 IRRF pagamento Terceiros ............................................................................... 73.055,09 55.357,81
 ISS retido Terceiros .......................................................................................... 59.117,03 11.202,40
 COFINS/PIS/CSLL ............................................................................................. 181.451,40 145.888,43
 Contribuições Previdenciárias ......................................................................... 98.113,12 52.441,06
Total  ................................................................................................................... 1.138.183,54 1.162.533,21
15. Empréstimos e Financiamentos
    Encargos
    Financeiros
Descrição Início Vencimento Garantias ao mês 2016 2015
Capital de Giro – BB 17/06/2013 10/10/2016 Aplic. Finan.  de 1,065% 
    a 1,253% 0,00 605.507,06
Capital de Giro –
 Bradesco 20/08/2014 20/03/2017 Sem Garantia 1,26% 242.108,83 1.123.147,55
Finame 27/08/2013 15/07/2018 Próprio Bem 0,25% 253.822,29 414.033,54
Capital de Giro – Renner 17/12/2013 17/12/2016 Sem Garantia 2,05% 0,00 188.938,25
CDC Bradesco 09/12/2013 28/10/2018 Sem Garantia 1,50% 978.332,55 2.547.687,00
Arrend. Mercantil -
 Toshiba 10/10/2013 10/04/2018 Próprio Bem Entre 1% e 2% 503.788,60 894.040,56
Consórcio Bradesco 13/06/2013 22/07/2018 Próprio Bem Taxa Admin. 1.017.186,07 2.883.451,08
Total     2.995.238,34 8.656.805,04
Curto Prazo     2.694.591,47 6.677.924,28
Longo Prazo     300.646,87 1.978.880,76
Total     2.995.238,34 8.656.805,04
Os empréstimos bancários em sua maioria, os fi nanciamentos, arrendamentos mercantis e consórcios foram 
contratados para aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível.
16. Débitos Diversos
   Exercícios
  2016 2015
Obrigações com Pessoal .................................................................................... 1.457.651,21 1.369.981,00
Fornecedores (i) .................................................................................................. 402.550,98 1.002.388,51
Outros .................................................................................................................. 8.566,95 1.357,83
Total .................................................................................................................... 1.868.769,14 2.373.727,34
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(i) Representado por contas a pagar por serviços diversos (publicidade, manutenção, limpeza, alimentação,
comercialização de planos e outros) e aquisição de ativo imobilizado.
17. Patrimônio Líquido: 17.1 Capital Social: O Capital Social subscrito e integralizado em 31/dez./2016 e
31/dez./2015 é de R$ 15.200.000,00, e está constituído por 1.520.000 quotas de valor nominal de R$ 10,00
cada uma. 17.2. Resultado do Exercício e Destinações: No exercício fi ndo em 31/dez./2016 a entidade
apresentou lucro líquido de R$ 4.405.638,09, no exercício fi ndo em 31/dez./2015 a entidade apresentou lucro
líquido de R$ 24.578.689,61. Os resultados acumulados estão sendo mantidos em Reservas de Lucros que
apresentam o saldo de R$ 57.447.437,78 em 31/dez./2016 e o saldo de R$ 53.041.799,69 em 31/dez./2015.
18. Despesas Gerais e Administrativas
   Exercícios
  2016 2015
Pessoal ................................................................................................................ 13.077.060,57 16.486.751,09
Serviços de terceiros (i) ..................................................................................... 4.278.934,88 3.817.878,64
Localização e funcionamento (ii) ...................................................................... 2.851.573,14 3.197.637,11
Depreciação e amortização ................................................................................ 1.306.661,21 714.073,84
Publicidade e propaganda  ................................................................................. 287.479,18 3.596.632,23
Tributos (iii) ......................................................................................................... 554.793,33 418.171,07
Judiciais (iv) ........................................................................................................ 501.355,33 840.987,45
Outras .................................................................................................................. 149.294,15 189.965,20
Total  ................................................................................................................... 23.007.151,79 29.262.096,63
(i) Serviços advocatícios e de consultoria, entre outros. (ii) Utilização e manutenção das instalações da
entidade, como luz, água, serviços de manutenção, segurança, etc. (iii) Impostos e contribuições, exceto
aqueles diretamente calculados sobre o faturamento. (iv) Referem-se as contingências cíveis, trabalhistas e
custas processuais.
19. Partes Relacionadas: A Life Empresarial Saúde Ltda. efetua transações com a empresa controlada Rede
Moriah de Saúde Ltda. e com sua controladora Gruppar Empreendimentos Ltda. e com empresa interligada BCI
Administradora de Benefícios Ltda., essas operações foram praticadas a valores, prazos e encargos usuais de
mercado. Segue as operações realizadas em 2016 e 2015:
   Exercícios
Receita com Prestação de Serviços  2016 2015
Valor Faturado contra a Rede Moriah Saúde Ltda. .......................................... 1.649.578,01 813.067,74
Valor Faturado contra a Grupar Empreendimentos Ltda.  ................................ 56.031,40 38.961,07
Valor Faturado contra a BCI Administradora de Benefícios Ltda. ................... 68.178,81 3.433,57
Valor a Receber da Rede Moriah Saúde Ltda. .................................................. 96.824,63 2.755,06
Receita com Aluguel 
Valor Receita Anual contrato com a BCI Administradora de Benefícios Ltda. 65.205,69 50.000,00
Valor a Receber da Rede Moriah Saúde Ltda. .................................................. - 5.000,00
Despesa com Prestação de Serviços 
Eventos Conhecidos ou Avisados da Rede Moriah Saúde Ltda. ..................... 24.716.284,96 12.517.769,84
Custo Contrato do Auto Cuidado Rede Moriah Saúde Ltda. ........................... 830.647,88 910.814,00
Valor a Receber da Rede Moriah Saúde Ltda. .................................................. 2.056,73 3.025.159,65
20. Conciliação do Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais pelo Método Indireto
 2016 2015
Resultado do Período ...........................................................................   4.405.638,09 24.578.689,61
Ajustes para conciliação do resultado do período com a 
 geração/utilização de caixa das atividades operacionais: .....   14.656.850,36 2.934.335,52
 Provisão de Eventos Ocorridos e não Avisados ....................................   1.750.377,95 1.266.052,52
 Provisões para Contingências................................................................   393.514,52 787.164,83
 Depreciações e Amortizações ...............................................................   1.306.661,21 1.163.203,61
 Resultado de Equivalência Patrimonial .................................................   19.353.861,72 (844.322,50)
 (Ganhos) e/ou Perdas na Baixa de Investimentos ................................   (9.023.580,13) (295.707,05)
 Receitas das Atividades de Investimento (Aluguel) .............................   (185.205,69) (205.242,47)
 (Ganhos) e/ou Perdas na Venda de Imobilizado ...................................   (789,07) (34.108,91)
 Despesas de Empréstimos e Financiamentos ......................................   1.062.009,85 1.097.295,49
Resultado do Período Ajustado .........................................................   19.062.488,45 27.513.025,13
(Aumento) Diminuição em Ativos Operacionais ...........................   6.371.502,75 (6.035.751,13)
 Aplicações Financeiras ..........................................................................   10.427.459,80 (7.658.727,44)
 Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde  ..............   (725.492,91) (1.221.967,69)
 Créditos Tributários e Previdenciários ...................................................   (2.257.555,34) (1.639.397,30)
 Bens e Títulos a Receber .......................................................................   330.300,29 4.122.252,88
 Despesas Antecipadas ..........................................................................   (40.398.33) (29.754,05)
 Títulos e Créditos a Receber - Longo Prazo ..........................................   (1.248.047,55) 478.092,10
 Depósitos Judiciais e Fiscais .................................................................   (114.763,21) (86.249,63)
Aumento (Diminuição) em Passivos Operacionais ......................   1.301.577,30 407.143,07
 Provisão de Eventos a Liquidar ..............................................................   2.014.744,66 1.293.530,17
 Provisões de Contraprestações não Ganha - PPCNG ...........................   (63.147,97) (412.360,18)
 Tributos e Encargos Sociais a Recolher ................................................   (24.349,67) (248.315,09)
 Débitos Diversos ....................................................................................   (625.669,72) (225.711,83)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais  .................................   26.735.568,50 21.884.417,07

CNA defende 
recursos 
públicos e 
juros menores 
para setor 
agrícola

Em meio à crise fi scal que 
levou o governo federal a 
apresentar projetos consi-
derados impopulares para 
aumentar a arrecadação 
e reduzir os impactos dos 
cortes que serão feitos no 
orçamento, a Confederação 
da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA) tenta obter 
um aumento de 13,5% dos 
recursos públicos destina-
dos a operações de custeio 
e comercialização da safra 
2017/2018, que começa no 
dia 1º de julho. As propostas 
da entidade para o o Plano 
Safra, foram entregues ao 
ministro da Agricultura, 
Blairo Maggi. 

Além do aumento de 
13,5% sobre os atuais R$ 
32,5 bilhões, o que elevaria 
para R$ 39,7 bilhões o mon-
tante destinado a investi-
mentos, a CNA também rei-
vindica a redução dos juros 
cobrados do produtor que 
toma empréstimos. A enti-
dade propõe que a taxa para 
agricultores empresariais 
baixe de 9,5% para 6,5% e, 
para médios produtores, de 
8,5% para 5,5%. Segundo a 
CNA, a redução dos juros 
estimulará os produtores a 
acessar os recursos neces-
sários e disponíveis para 
investimentos.

De acordo com o vice-
presidente diretor da CNA, 
José Mário Schreiner, pro-
dutores de todas as regiões 
do país também manifesta-
ram à entidade expectativa 
em relação ao maior estímu-
lo público à construção de 
armazéns. Schreiner des-
tacou a importância de se 
estimular o Programa para 
Construção e Ampliação de 
Armazéns, porque existe 
no Brasil um problema lo-
gístico, de infraestrutura, 
que não será resolvido em 
curto prazo. Para a CNA, 
Plano Safra deve manter 
pelo menos o volume de 
recursos disponibilizados à 
safra anterior, R$ 1.4 bilhão, 
mas com redução das taxas 
de juros.

Outra prioridade é o Pro-
grama Agricultura de Baixo 
Carbono, que, segundo 
Schreiner, é um importante 
estímulo para que os pro-
dutores rurais recuperem 
áreas degradadas e as rein-
tegrem à área produtiva. A 
sugestão é aumentar o volu-
me de recursos de R$ 2,99 
bilhões para R$ 5 bilhões, 
reduzindo a taxa de juros 
dos fi nanciamentos. Schrei-
ner disse que o ministro 
da Agricultura mostrou-se 
receptivo às sugestões e de-
monstrou otimismo, apesar 
de recentes manifestações 
ofi ciais quanto à inviabili-
dade de redução dos juros 
e ampliação de recursos 
disponíveis. “Essa discus-
são sobre o que signifi ca a 
produção agropecuária do 
Brasil deve ser discutida 
de forma mais abrangente 
e ultrapassa a vontade da 
equipe econômica”, afi r-
mou Schreiner (ABr).

Produtores pedem 

prioridade para ações de 

estímulo à construção de 

armazéns.

Arquivo/ABr


