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A Companhia:

A Cosesp é uma sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria da Fazenda do Estado de São 

Paulo. Tem como objeto a exploração de seguros de bens e pessoas e, na medida em que for 

necessário para consecução do objeto social e observada sua área de atuação, poderá abrir, instalar, 

manter, transferir ou extinguir filiais, dependências, agências, sucursais, escritórios,representações ou 

ainda designar representantes, respeitadas as disposições legais e regulamentares.  

Atualmente a Companhia não emite mais apólices, apenas mantém a administração residual das 

apólices reativadas por demanda judicial, bem como os processos judiciais de sinistros

Informações Relevantes 

No decorrer do primeiro semestre de 2010, com base na publicação da Lei 

nº. 13.917 de 22 de dezembro de 2009, que concedeu autorização para que 

o Poder Executivo alienar as ações representativas do Capital Social da 

COSESP de que o Governo do Estado detém a propriedade, o acionista 

majoritário autorizou o inicio dos procedimentos de avaliação, modelagem e 

execução da venda, através de leilão, das ações da Seguradora.

Nesta linha, e pela relevância do fato, cabe destacar que, o CODEC – 

Conselho de defesa dos Capitais do Estado, em reunião de 02 de junho de 

2010, com base na competência legal que lhe é atribuída, deliberou por 

unanimidade pelo início do processo de alienação da COSESP, bem como 

submeteu a matéria ao Chefe do Poder Executivo, que aprovou e autorizou 

as deliberações daquele Conselho.

Cabe frisar que o acionista controlador recebeu autorização legislativa,  

através da Lei n° 13.286 de 18/12/2008, alterada pela Lei nº 13.917 de 

22/12/2009, para alienar as ações representativas do Capital Social da 

COSESP de que o Governo do Estado detém a propriedade ou implementar 

os procedimentos necessários para o início do processo de liquidação 

voluntária da Companhia, junto à Superintendência

de Seguros Privados – SUSEP

Dados Operacionais:

• Área de atuação: Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, Seguro Penhor 
Rural, e  Seguro Habitacional.

• Funcionários:  46 dos quais 7 estão cedidos (mai/2011)

• Desde o exercício de 2007, a Companhia não comercializa seguros de 

pessoas e de bens, em virtude do processo de encerramento de seus  

negócios. Manterá, apenas, a administração residual das apólices  

reativadas por demandas judiciais

 1. SITUAÇÃO PATRIMONIAL  R$ mil % R$ mil % R$ mil %
Ativo Circulante 393.105         85,8% 361.846       83,3% 359.385       82,5% ‐0,7%
Ativo não Circulante: 65.144          14,2% 72.566         16,7% 76.414         17,5% 5,3%
 Realizável L. Prazo 51.099              11,2% 60.255              13,9% 65.435              15,0% 8,6%
 Investimentos 8.033                1,8% 8.455                1,9% 7.993                1,8% ‐5,5%
 Imobilizado 6.012                1,3% 3.856                0,9% 2.986                0,7% ‐22,6%
TOTAL DO ATIVO 458.249         100,0% 434.412       100,0% 435.799       100,0% 0,3%

Passivo Circulante 26.760          5,8% 13.653         3,1% 13.422         3,1% ‐1,7%
Passivo não Circulante 233.521         51,0% 212.601       48,9% 207.471       47,6% ‐2,4%
Patrimônio Líquido 197.968         43,2% 208.158       47,9% 214.906       49,3% 3,2%
TOTAL DO PASSIVO 458.249         100,0% 434.412       100,0% 435.799       100,0% 0,3%

 2. LIQUIDEZ
Liquidez Corrente 14,69            26,50           26,78          
Liquidez geral 1,71              1,87             1,92            

 3. RESULTADOS DAS OPERAÇÕES
      Receita Líquida 26.629          100,0% 5.885           100,0% 1.678           100,0% ‐71,5%
      Custos Operacionais (5.463)           ‐20,5% (13.726)        ‐233,2% (14.788)        ‐881,3% 7,7%
      Lucro Bruto 21.166          79,5% (7.841)          ‐133,2% (13.110)       ‐781,3% 67,2%
      (Despesas) Receitas Operacionais  (3.533)           ‐13,3% 15.331         260,5% 22.856         1362,1% 49,1%
      Lucro Antes do IR e CS 17.633          66,2% 7.490           127,3% 9.746           580,8% 30,1%
      IR e CS s/ o Lucro (6.351)           ‐23,8% (288)             ‐4,9% (897)             ‐53,5% 211,5%
      Lucro Líquido 11.282          42,4% 7.202           122,4% 8.849           527,4% 22,9%
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