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Operador(a): Bom dia a todos. Obrigado(a) por aguardarem. Sejam bem-vindos à 

teleconferência da BB Seguridade para discussão dos resultados referentes ao 4º 

trimestre de 2014. 

Informamos que o evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão 

apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da BB Seguridade. Em 

seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão 

fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a 

teleconferência queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco 

zero dois (*02). 

Este evento está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo 

ser acessado no endereço www.bancodobrasilseguridade.com.br – aba Informações aos 

Acionistas. A apresentação está disponível na aba Informações Financeiras. A seleção 

dos slides será controlada pelos senhores. Lembramos que os participantes poderão 

fazer perguntas para os executivos da BB Seguridade, que serão respondidas na sessão 

de perguntas e respostas. 

Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações sobre 

estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras da BB 

Seguridade feitas durante essa teleconferência baseiam-se nas atuais expectativas da 

Administração sobre acontecimentos futuros e tendências financeiras que possam afetar 

os negócios do Conglomerado, não constituindo garantia de desempenho futuro, uma 

vez que envolvem riscos e incertezas que podem extrapolar o controle da 

Administração. 

As informações apresentadas seguem as demonstrações financeiras combinadas e 

consolidadas no padrão contábil IFRS, exceto quando indicada outra fonte. Para mais 

informações sobre as Demonstrações da Companhia, acesse o relatório Análise do 

Desempenho. 
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Conosco, hoje, estão os senhores: Marcelo Labuto, Diretor-presidente da BB 

Seguridade, Werner Süffert, Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com 

Investidores e o senhor Rafael Sperendio, Gerente de Relações com Investidores. 

Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Marcelo Labuto – Diretor-presidente, que 

iniciará a apresentação. Por favor, Senhor Labuto, queira prosseguir 

 

Marcelo Labuto: Bom dia a todos sejam bem-vindos a nossa teleconferência. 

O ano de 2014 mostrou mais uma vez a força do canal bancário no mercado brasileiro 

de produtos de seguridade e o valor da base de clientes e redes de distribuição do 

Banco do Brasil. Passamos por um ano mais desafiador que esperávamos, mas 

superamos o crescimento do mercado em praticamente todas as linhas de negócios que 

consideramos prioritários para nossa estratégia. Vamos ter a oportunidade de discutir os 

números ao longo da apresentação, mas eu gostaria de me antecipar e destacar neste 

momento os dados da Susep até novembro. Como todos vocês acompanharam, os 

números mostram um mercado estável em previdência e em queda nos ramos de 

pessoas, segmentos que crescemos a taxa de dois dígitos. Nosso faturamento com 

previdência cresceu 34% e em termos de captação líquida seguimos respondendo pela 

metade do fluxo de toda a indústria o que nos permitiu assumir ao longo do ano a vice-

liderança do mercado em termos de totais.  

Falando de todo o grupo, em termos operacionais, mesmo registrando o crescimento um 

pouco abaixo do esperado em determinados segmentos, o efeito mix de nossa 

estratégia de focar produtos de melhor margem e mais associados ao canal bancário foi 

importante para melhorar a rentabilidade das operações e proporcionar a superação do 

resultado esperado para o exercício. De um modo geral, tivemos expansão dos 

resultados operacional e financeiro em todo o grupo. 

O lucro contábil atingiu 3,5 bilhões de reais e o resultado ajustado, que veio muito forte 

ao longo de todo o ano, superou 3,2 bilhões. O retorno ajustado ficou próximo a 50% 

acima do Guidance. A companhia tem buscado alocar capital de forma cada vez mais 

eficiente e o mix de crescimento recente reflete este compromisso. Esta estratégia tem 
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permitido crescimento sustentável e com baixo consumo de capital, o que permitiu a 

manutenção de 80% de payout sobre o lucro líquido. Mesmo retendo na BrasilPrev parte 

dos ganhos extraordinários contabilizados no quarto trimestre, visando capitalizar aquela 

companhia e prepará-la para novos patamares de requerimento de capital em função da 

normatização das exigências para o risco de mercado.  

Para 2015, além da eficiência de alocação de capital e gestão do portfólio, nossa 

agenda passa principalmente pela busca por eficiência operacional, tanto na corretora, 

quanto nas coligadas, pela continuidade da avaliação de novos negócios e canais de 

distribuição e pelo aperfeiçoamento que temos feito nas estruturas de controle e gestão 

de riscos da BB Seguridade e de nossas participadas.  

Ainda temos uma visão bastante positiva no que se refere ao crescimento do mercado, 

mesmo em um cenário econômico desafiador. Apesar de não ser mais possível imaginar 

taxas de crescimento acima de 30% em todas as linhas de negócios, como vimos nos 

anos passados, entendemos que há sim um espaço relevante para crescermos a taxas 

consistentes, superiores ao que mercado vem apresentando. 

Enfim, o crescimento será cada vez mais desafiador, mas estamos melhor estruturados 

e conscientes da importância de buscar maior assertividade nas ações comerciais, e 

eficiência na gestão das operações, tudo isso sem perder de vista as melhores práticas 

de mercado em gestão de riscos, de forma a assegurar a previsibilidade aos resultados 

e possibilitar que ganhos operacionais continuem sendo a principal fonte de resultado 

para a companhia. 

Agradeço aos investidores, aos clientes e parceiros pela confiança e por mais um ano de 

resultados sólidos no track record da companhia. Em especial, agradeço a rede de 

agências e as áreas de distribuição do Banco do Brasil, que tem um papel fundamental 

na História que estamos construindo.  

Abraço a todos! Agora, passo a palavra ao Rafael Sperendio que vai conduzir a 

apresentação de resultados. 
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Rafael Sperendio: Bom dia a todos! Obrigado por participar de nossa teleconferência 

dos resultados do quarto trimestre do ano de 2014. 

Começando na página 3, a gente tem alguns destaques deste resultado, o principal 

deles, o nosso lucro líquido ajustado no ano, que foi de 3,2 bilhões de reais, com 

crescimento de 43% em relação ao lucro de 2013, equivalente a um retorno sobre o 

patrimônio líquido médio de 49,8%. 

Ponto importante que eu gostaria de ressaltar aqui é a qualidade deste resultado 

operacional bastante forte de nossas principais linhas de negócios, com aumento da 

participação do canal bancário, temos melhores malhas, principalmente na nossa 

companhia de vida, habitacional e rural. A SH1 teve um operacional muito saudável 

neste ano, com um controle bastante rígido de despesas, que a gente vem pregando na 

maior parte de nossas coligadas, o que colaborou bastante com este desempenho 

operacional bastante forte deste ano. 

O faturamento combinado de nossas companhias de seguros, residência e capitalização 

cresceu 25% em 2014, um desempenho bem superior ao mercado. A gente vai abordar 

isso mais pra frente, nos dados do acumulado deste ano, crescimento mais de três 

vezes superior a media de mercado. 

No segmento de pessoas, habitacional e rural, nosso índice combinado melhorou 2.5 % 

em relação ao índice de 2013 e o resultado de subscrição, que é o mais importante, 

crescendo 46%,mesmo neste cenário mais desafiador que a gente teve neste ano por 

conta de sinistralidades no ramo de agrícola, houve uma seca bastante forte no início do 

ano e um excesso de chuva que afetou a safra de trigo ao longo deste quarto trimestre. 

Mesmo com isso, nosso resultado cresceu 43% neste ano. No segmento de automóvel e 

danos o destaque ficou por conta do índice de despesas gerais administrativas, que caiu 

1,2 % no ano de 2014. 

Em previdência, fechamos o ano com 112 bilhões de reais de ativos sob gestão, 34% de 

crescimento no ano, o que levou a BrasilPrev a segunda colocação no ranking de ativos 

sob gestão no mercado de previdência. Em captação líquida, a companhia se destacou 

mais uma vez este ano em 54% da toda a captação líquida do mercado. Nossa 

operação de capitalização, o lucro líquido cresceu 145% em 2014. Uma forte melhora da 
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margem financeira. Em corretagem, a nossa receita cresceu 31% em relação a 2013, 

puxada por SH1 e BrasilPrev, as duas companhias que mais cresceram este ano. 

E para concluir aqui essa lista de destaques do ano, a gente distribuiu 2,8 bilhões de 

reais a título de dividendos referente ao exercício social 2014, que equivale a 80% do 

resultado contábil de 3,5 bilhões, como a gente  vê na próxima página 4. 

Ah não, desculpa, a gente vai primeiro abordar  o desempenho em relação ao mercado 

e depois a gente vai falar  sobre os eventos extraordinários. Então, no crescimento 

acumulado até novembro pelos dados da Susep, a gente tem aqui um desempenho bem 

superior ao do mercado na maioria dos ramos em que a gente atua . Numa análise, 

excluindo a participação do BB Seguridade, a gente tem no ramo de pessoas, na 

primeira linha da tabela, enquanto o mercado registrou queda de 1,6%, a gente cresceu 

10,8%. Em rural, um crescimento de  37% enquanto o mercado cresceu 26%. Em 

previdência, o volume total de contribuições crescendo 34%, enquanto a indústria 

praticamente não cresceu em 2014, em matéria de arrecadação. E no faturamento 

combinado de seguros, previdência e capitalização, a gente cresceu 24%, mais de três 

vezes, como falei,  o  crescimento do mercado que ficou em 7,2% no acumulado até 

novembro. 

Agora, aqui na página 5, temos os efeitos extraordinários que afetaram nosso resultado. 

Em 2014, tivemos dois eventos que nós classificamos como extraordinários.  O primeiro 

deles no valor de trinta e nove milhões, referente à reversão de principal e atualização 

monetária de provisões de PIS/COFINS no IRB, e o segundo, que na verdade é 

resultante de uma série de movimentações ocorridas na BrasilPrev. Em resumo, a gente 

teve uma reversão da provisão pré-insuficiente de contribuições e das provisões para 

oscilações financeiras, isso foi uma orientação do CNSP e da Susep, a gente fez essa 

reversão em dezembro desse ano , desculpe, de 2014e, simultaneamente, a gente fez 

também um reforço na provisão complementar de contribuições e na provisão de 

despesas relacionadas, que se olharmos o combinado deste dois efeitos, tanto a 

reversão do que a gente chama de  PIC e da POF e este reforço na provisão que a 

gente chama de PCC e  na PDR geraram um impacto positivo de R$196 milhões no 

resultado da BB Seguridade.  
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Então, quando a gente olha o lucro contábil de 3.5, a gente distribuiu dividendos 

conforme eu falei na primeira página, em cima deste lucro contábil, e em cima destes 

efeitos extraordinários, o lucro ajustado foi de 3,2 bilhões de reais em 2014. 

  

Na página 6, a gente tem uma visão geral do desempenho da companhia. A receita 

combinada de nossas coligadas em prêmio de seguro, previdência, capitalização 

somaram R$16 bilhões no quarto trimestre, crescimento de 22% sobre o quarto tri de 

2013, e no ano, o total de receitas de 54 bilhões com crescimento de 25% em relação a 

2013. Como os senhores podem ver no gráfico ao lado, esse crescimento foi puxado 

principalmente pelo segmento de previdência  que aumentou 4,3 % na participação das 

receitas de 2014. 

O lucro ajustado pelos efeitos extraordinários no quarto trimestre ficou em R$906 

milhões, com crescimento de 28% no ano contra ano. 

Em 2014, 3,2 bilhões, um crescimento de 43%, retorno de quase 50% sobre o 

patrimônio líquido, ficando até um pouco acima do que a gente projetava para este ano. 

Com relação à origem deste resultado, 40% dele continua vindo de nossa operação de 

corretagem, e 30% no segmento de pessoas, habitacional e rural, BB Mapfre SH1, e 

17% aproximadamente na operação de previdência. 

Na próxima página,  a gente tem a contribuição do resultado financeiro do lucro da BB 

Seguridade. O resultado financeiro combinado das nossas coligadas cresceu 72% em 

relação a 2013, performance de todas as nossas coligadas no financeiro foi bem melhor 

em 2014 que 2013, um cenário bem mais favorável, que  a gente pode ver, 

principalmente na parte de cima deste slide, a gente tem  um aumento de taxa media 

Selic, um menor impacto  quando a gente  vê nesse gráfico da curva de juros, um menor 

impacto de marcação a mercado nas carteiras de renda fixa, se a gente fizer uma 

comparação, em termos relativos, as taxas chegaram a abrir 40% nos Heads mais 

curtos em 2013 e 12 e 24 meses pra vencimento, enquanto que em 2014 as taxas nos 

vencimentos 12 e 24 meses, os mais curtos, abriram 10% a 11% em termos relativos, 

um impacto bem menor de marcação a mercado do que a gente teve em 2013. Além 

disso, claro, teve a questão do aumento de volume, aumento do saldo médio e reservas, 

principalmente em previdência e capitalização, a gente teve uma ajuda no financeiro por 
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conta disso. Neste ambiente bem mais favorável, o financeiro volta pra um nível que a 

gente acha mais recorrente de contribuição do resultado, um nível que a gente vinha 

fazendo antes de 2013, que é na faixa de 25% de contribuição para o lucro. 

Na página 8, a gente tem o desempenho  na de operação de pessoas, habitacional e 

rural, o volume de prêmios retidos crescendo 46% no trimestre e 33% no ano contra 

ano. Em 2014, o volume de prêmios retidos crescendo 21%, puxados, como os 

senhores podem ver no gráfico ao lado, principalmente por prestamista e rural, os 

grandes motores de crescimento em 2014. No lucro acumulado, 1,3 bilhão de reais, um 

crescimento de 43%, sendo que o resultado de fato da operação, resultado de 

subscrição, cresceu 46% enquanto o financeiro cresceu 45%. A gente tem, como estava 

mencionando no início da apresentação, uma performance muito boa no operacional, a 

próxima página, página 9, demonstra bem isso. Um índice combinado melhorando 2,5 

pontos percentuais em 2014 quando a gente compara com o índice de 2013. Neste 

trimestre, a gente tem alguns efeitos que acabam prejudicando um pouco a base de 

comparação, a gente detalhou bem esse efeito no MD&A, mas só para ressaltar aqui, se 

a gente expurgasse  esses efeitos, o efeito entre linhas, ele muda pouco o combinado, 

então, ajustando para estes efeitos, a sinistralidade seria de 31%, comissionamento em 

26.8% e G&A 13,6%, todos estes índices que eu falei para o ano de 2014, todos 

consideravelmente abaixo dos índices reportados em 2013. Se a gente ajustasse o 

combinado ele ficaria em 71%, 4 pontos abaixo do índice de 2013. A gente teve, 

conforme eu falei, mesmo com os problemas climáticos no inicio do ano e ao longo do 

final do terceiro trimestre e quarto trimestre de 2014, impactaram um pouco o seguro 

agrícola, mesmo assim o combinado apresentou essa melhora substancial no ano. 

SH1, quando a gente olha todas as nossas operações, foi a companhia que teve o maior 

avanço no lado operacional, fruto do  controle bastante rígido das despesas que a gente 

teve ao longo de 2014, e também em relação à eficiência na alocação de capital, com 

aumento da participação do canal bancário, principalmente no ramo de Vida o canal 

bancário, quando a gente olha esse segmento especificamente, tem uma margem duas 

vezes e meia maior que o canal corretor. Tudo isso, o conjunto, contribuiu bastante para 

esta melhora que a gente vê no operacional no índice combinado.  

Na página 10, a gente demonstra o break down das vendas por canal no segmento  de 

pessoas, habitacional e rural. No canal bancário, a gente cresceu 21% em 2014, 
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próximo ao piso do Guidance, que era de 24%. A gente teve alguns fatores que 

impactaram no desempenho deste canal: eleições, Copa do Mundo e até a dinâmica de 

vendas que foi mais concentrado no fim do ano, e quando isso acontece, a agente perde 

uma  parte do fluxo dos produtos mensais. Estes fatores acabam por afetar o resultado 

de vendas e faturamento no canal bancário. Quando a gente exclui o DPVAT no canal 

corretor, considerando a performance no canal corretor exclusivamente, o volume de 

prêmios emitidos teve uma retração de 0,1% em relação a 2013, a gente teve um 

ambiente um pouco mais desafiador em 2014 no canal corretor. Quando a gente olha 

principalmente no segmento de vida, nosso volume cresceu 7% no ano, que é um 

desempenho bem superior ao de mercado, mas olhando no canal bancário, este número 

é ainda maior, o segmento de vida cresceu 10% no canal bancário. 

Na página 11, segmento de patrimoniais, o prêmio retido crescendo 14%, quando a 

gente compara o 4T14 com o 4T13. No ano, evolução de 11%, puxado tanto pelo 

segmento de auto quanto de danos. No mix de prêmios, a gente não teve grandes 

mudanças, o Auto ainda continua sendo o principal componente, com 64% de 

participação dos prêmios retidos,  e o lucro líquido da operação crescendo 38%, puxado 

basicamente pelo resultado financeiro, que cresceu 79%. Quando a gente olha para o 

resultado da operação do estado da subscrição da companhia, ele caiu 20%, 

basicamente por conta de um aumento de sinistralidade. A gente pode ver mais detalhes 

na página 12. Este aumento foi sistêmico no setor. O mercado todo teve um aumento de 

sinistro, principalmente no ramo de Auto, então, na página 12 a gente vê isso, crescendo 

3 pontos percentuais em 2014, conforme eu falei, puxado tanto por Auto como Danos, 

um aumento nas  duas linhas, principalmente com um ambiente mais desafiador. E 

mesmo com este aumento da sinistralidade, a gente conseguiu compensar parcialmente 

isso com uma redução no índice de comissionamento, influenciado pelo aumento de 

participação no canal bancário nos prêmios retidos e também pela redução  que a gente 

teve no ramo de demais, principalmente no canal Affinity. Quando a gente olha  na parte 

de despesas, tivemos uma melhora em todas as bases de comparação, acumulando no 

ano uma melhora de 1.2% no índice. Estes efeitos compensaram parcialmente esse 

aumento de sinistro, por este motivo, apesar do aumento de 3% no índice de 

sinistralidade ,o combinado aumentou só 0,6%. 
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Na página 13, nossa operação de previdência.A gente teve um ano bastante positivo, 

tendo o volume de contribuições crescendo 35%, o índice de resgates voltando para 

níveis abaixo de 10%, este efeito combinado, tanto o aumento de contribuições e 

redução de resgates, levou ao crescimento de 49% da captação líquida. Os ativos sob 

gestão atingiram 112 bilhões de Reais, um crescimento de 34% em 2014  e a receita 

com taxa de gestão crescendo 20% no ano, puxado principalmente pelo aumento de 

volume. Quando a gente compara com relação à taxa de 2013, a gente teve uma 

redução da taxa média de gestão mas, por conta de mix e concentração no público de 

alta renda VGBL. Com isso, o lucro líquido da companhia foi de 201 milhões de Reais no 

4T14, 21% que o lucro do mesmo período de 2013. Quando a gente olha o número por 

ano por ano, o lucro recorrente da companhia cresceu 23%, e retorno sob o patrimônio 

líquido de 43%. Queria ressaltar um ponto que, mesmo com este crescimento de 23%, a 

gente observa no comparativo da rentabilidade sobre PL em relação a 2013,a gente teve 

uma redução na rentabilidade, mas por conta do aumento na retenção do lucro. No início 

da apresentação, eu comentei sobre os efeitos extraordinários que a gente teve no 

segmento de Previdência, na Brasilprev, e a decisão dos sócios foi por não distribuir 

dividendos sobre este evento extraordinário e sim manter o capital na companhia pra 

fazer frente a necessidade de capital por conta de risco de mercado, que deve estar 

totalmente implementado até 2017,  então ele inicia em 2015, com 50% em 2016 e mais 

50% de implementação em 2017, finalizando a parte de risco de mercado. Mesmo assim 

isso não afetou nosso payout da BB seguridade, payout de 80% foi mantido, mesmo 

com este aumento da retenção da BrasilPrev. No slide seguinte, na página 14, a gente 

tem um comparativo da performance da Brasilprev com o mercado, como os senhores 

podem ver,  a indústria se recuperou bem em 2014, encerrou o ano com crescimento de 

55% em captação líquida, mas mesmo assim a Brasilprev continua se destacando com 

54% do volume total da captação líquida na indústria. No gráfico na parte de baixo da 

página, vemos a evolução de nossa participação no mercado de ativos sob gestão em P 

e VGBL, esse ano, a gente já assumiu a segunda colocação em reservas e se 

aproximando do primeiro colocado, dados até novembro demonstrava 26% de 

participação em ativos sob gestão nos ramos de P e VGBL. Na página 15, a gente 

aborda o desempenho da nossa operação de capitalização, arrecadação com 2 bilhões 

de Reais no 4T14, 11% maior que o 4T13. No acumulado do ano, a arrecadação 

crescendo em 7% e, no gráfico do lado, a gente vê um mix de vendas, com aumento de 
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participação dos produtos de pagamento mensal em linha, que estamos anunciando 

para o mercado desde o final do ano passado, este aumento dos produtos de 

pagamento mensal, e a estratégia do foco na recorrência, nos produtos de maior 

recorrência para a companhia. O mais importante nessa linha que vale ressaltar, é o 

crescimento de reservas. Quando a gente olha o ano de 2014, as reservas cresceram 

24% nas reservas de capitalização, enquanto que na indústria, quando excluímos a 

nossa participação, a reserva total na indústria cresceu apenas de 5,3%. Este é um 

driver ainda mais importante, que mostra nossa estratégia e a nossa preocupação com a 

sustentabilidade com o resultado das nossas companhias. Os produtos de recorrência, 

controle de resgates e aumento do saldo de reservas. e isso fica bastante claro com a 

melhora no resultado financeiro. Quando olhamos o lucro líquido da operação, 

crescendo 145% no ano, foi puxado principalmente pelo financeiro e este aumento veio 

tanto por volume, com aumento no saldo médio de reservas, como a melhora no 

rendimento dos ativos por conta do cenário mais favorável pro financeiro, conforme eu 

falei  anteriormente, tanto por um movimento menor de abertura de curva de juros este 

ano e uma taxa Selic média maior. Este negócio é predominantemente financeiro, a 

gente destaca bastante o negócio de capitalização, diferentemente  do segmento de 

seguros e previdência, ele é essencialmente financeiro do lado da companhia, você tem 

um passivo praticamente todo pré-fixado e quando você tem esse movimento de alta de 

juros, , no primeiro momento, tem o impacto da marcação a mercado na carteira de 

títulos, pré e vinculado à inflação, mas depois temos o acúmulo desta taxa mais alta na 

carteira, por isso este desempenho mais favorável no lado financeiro.  

Passando agora para a próxima página, a gente tem o desempenho da nossa operação 

de corretagem, as receitas crescendo 15% no trimestre e 28% no ano contra ano, e 

quando a gente olha  no acumulado de 2014, um crescimento de 31% puxado 

principalmente pela corretagem gerada nos ramos da SH1, Pessoas, Habitacional e 

Rural e em Previdência, as duas companhias aumentaram a participação na composição 

da receita em relação a 2013. O lucro da operação ficou em 372 milhões no trimestre, 

crescimento de 38% em relação ao quarto tri do ano passado e no acumulado do ano, 

41% de crescimento, puxado pela melhora na margem operacional, ainda sob o efeito 

de diluição de custos de suporte operacional e de processamento de dados, isso já vem 

desde o segundo trimestre de 2014. 
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Na página 17,a gente tem a nossa prestação de contas em relação ao Guidance de 

2014, como os senhores podem ver, nós atingimos a maior parte dos indicadores. O 

primeiro deles, o retorno sob o patrimônio líquido médio, a gente ficou em 49,8%, acima 

do intervalo proposto, resultado da melhora da eficiência operacional das nossas 

companhias e do resultado financeiro neste ambiente mais favorável, que foi um pouco 

melhor do que a gente esperava para este ano. Em Prêmios na SH1, segunda linha do 

Guidance, a gente ficou em 19%, intervalo que é de 24 a 32%, e o principal motivo deste 

desvio foi por conta do desempenho do canal não bancário, mais especificamente no 

segmento de Vida. Já comentei isso anteriormente, quando a gente olha o crescimento 

global, o canal bancário cresceu substancialmente 10%, enquanto o canal não bancário 

teve uma retração de 1% no ano.  

 

Quando a gente olha a performance no canal bancário é bem superior ao mercado, o 

crescimento combinado dos dois canais em prêmios ficou abaixo do previsto pra 2014.  

 

No SH2, ficamos no meio do intervalo previsto, 12 % a 15%, no segmento de Auto e 

Danos. Em Previdência, vimos uma forte recuperação ao longo de 2014, ficou dentro do 

intervalo proposto, com 35% de crescimento em contribuições, e este movimento 

demonstra a força da rede de distribuição do banco. Como os senhores podem lembrar, 

no início do ano, no acumulado até março, estávamos performando em -16%, neste 

intervalo de 33% a 47%, e na ocasião,  dissemos que iríamos observar o 

comportamento da indústria pra decidir se revisava ou não este intervalo, e o que 

acontece foi que a indústria também se recuperou e decidimos por manter o Guidance e 

entregamos o que era previsto para 2014, na faixa de 35% de crescimento na 

arrecadação.  

Pra fechar o último Guidance de 2014, Capitalização ficou ligeiramente acima do 

intervalo proposto, 6,7% no intervalo de 3% a 6%. 

Finalizando a apresentação, agora na página 18, a gente tem o nosso Guidance para o 

ano de 2015, no primeiro, o lucro líquido ajustado de 3,6 a 3,9 bilhões de Reais, 

representa um crescimento de 12 a 21% em relação a 2014. Os prêmios emitidos na 
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SH1 espera-se um crescimento  entre15  e 21%. Em Previdência, alteramos um pouco o 

indicador deste Guidance para este ano, a gente divulgou um crescimento de reservas 

de P e VGBL, no intervalo que vai de 27 a 36%, decidimos  mudareste Guidance, por 

que na verdade o principal driver de resultado da operação de previdência que é a 

reserva e não a arrecadação, e até a sensibilidade em termos de lucro da variação de 

reserva é muito maior que a variável de arrecadação e por isso a gente decidiu usar este 

Guidance, que traz implícito uma série de variáveis, não só de faturamento, resgates, 

captação líquida, de fato, da companhia e mais a rentabilidade dos ativos. São os três 

principais fatores que impactam no desempenho da operação de previdência, traduzidos 

num único Guidance. E diferente da prática de 2013 e 2014, para 2015 optamos para 

não dar Guidance de crescimento para nossa companhia de Auto e Danos SH2 e nem 

para capitalização, esperamos um crescimento, no longo prazo, mais em linha com o 

crescimento da indústria. Finalizamos a apresentação e podemos seguir para a sessão 

de perguntas e respostas. 

 

Operador(a): Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e 

respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco nove (*9). Para retirar a  

 

pergunta da lista, digite asterisco nove novamente (*9). Por favor, aguardem enquanto 

coletamos a perguntas. 

Nossa primeira pergunta vem do Sr. Thiago Batista do Banco Itaú BBA. Pode 

prosseguir, por favor. 

 

Thiago Batista: Bom dia a todos, parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. 

Uma em relação, principalmente,  a 2 e outra sobre o Guidance. 

Sobre o SH2, quando olhamos para o número de vocês, de excesso de capital que 

vocês têm hoje, algo em torno de R$1,7 bilhão, o que vocês imaginam, se é suficiente 

ou se haverá impacto no  payout com esta implementação? Sei que levará alguns anos 

ainda, mas só para ver a visão de vocês sobre isso. 
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E a segunda, sobre o Guidance de vocês, eu achei a ponta de baixo do Guidance de 

lucro um pouquinho abaixo do que estava imaginando, , acheium pouco conservadora. 

Quais as premissas que vocês imaginam para este número de R$3,6 bilhão? Em termos 

qualitativos, o que vocês estão imaginando que seria factível para atingir este número? 

 

Werner Süffet: Thiago, é o Werner, obrigado pela pergunta. Vou responder sobre o 

excesso de capital e questões relacionadas ao nosso  payout e depois o Labuto fala 

sobre o Guidance 2015. 

Quanto a SH2, implementação de risco de mercado, para 2016 e 2017, olhando o total 

das companhias, não esperamos um impacto forte, como vocês podem inclusiveolhar no 

nosso MD&A , no final de cada capitulo, como estão hoje em dia os índices de cada uma 

das companhias. Tem algumas que estão um pouco mais justas, mas mesmo assim, 

temos um tempo bom para fazermos o risco de mercado reduzir, a gente ainda tem um 

potencial de alterar ativos e poder diminuir, digamos assim, e com isso, na gestão de 

alocação de capital, não esperamos que isso traga nenhum impacto pro Guidance da BB 

Seguridade. Nosso costume é distribuir 80%, por mais que não seja algo oficial, desde 

que fizemos a abertura de capital, viemos com esse payout de 80% e, como o Rafael 

destacou durante a apresentação, mesmo este ano que tivemos uma parte de lucro não 

recorrente, conseguimos distribuir o payout em cima do lucro contábil, mostrando que 

temos espaço pra continuar com payout de 80% nos próximos anos e com a entrada de 

risco de mercado, isso não deve ser alterado substancialmente, ok, Thiago? Agora o 

Labuto responderá à sua segunda pergunta. 

 

Labuto: Thiago é Labuto falando, obrigado pela pergunta. Com relação ao Guidance de 

resultado, a nossa percepção, Thiago, é que a BB Seguridade já vem ao longo dos 

últimos anos apresentando um crescimento do seu resultado bem consistente e 

substancial ano após ano. Naturalmente, com o fluxo do tempo, o crescimento em cima 

do lucro crescente ano a ano, ele vai se tornando mais difícil mesmo você ir 

continuamente apresentando tais volumes de crescimento. A nossa percepção é que 

entramos com um número um pouco diferente do que vínhamos apresentando. Sempre 

apresentamos o Guidance como o ROI. Se apresentarmos esta mesma range de 
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resultado para uma range de ROI, que era o que fazíamos até o ano passado, pegamos 

a parte baixa, é de 50% e a parte alta 54%, ou seja, mesmo a parte baixa, ela é superior 

ao ano de 2014, que já foi um ano muito poderoso e muito consistente. É claro que, 

nossas expectativas é que 2015 é um ano com muitos desafios pela frente, queremos 

observar e ver como os negócios irão comportar, é claro que no decorrer do ano, caso 

percebamos que os números que virão poderão ter um resultado mais significativo, 

iremos propor um aumento do Guidance no decorrer do ano. Outro ponto que eu acho 

relevante é que temos uma companhia que trabalha estritamente sob a ótica do 

resultado operacional com um payout de 80% dos resultados e isso faz com que nossa 

operação seja a nossa grande formadora do resultado. Não temos uma política, tem 

uma política extremamente conservadora para o capital que fica nas companhias para 

obter um ganho financeiro, ainda mais em momentos que a taxa Selic esta mais 

elevada, podendo nos beneficiar para aumentar e obter maiores resultados, então como 

nossa política e de pagamento de 80% de payout e formação de resultado pura e 

simplesmente no operacional da companhia, entendemos que o Guidance está 

adequado para o ano de 2015. Obrigado Thiago. 

 

 

Thiago Batista: Obrigado Labuto.  

 

Operador(a): Nossa próxima pergunta vem do Sr. Victor, da Credit Suisse. Queira 

prosseguir, por favor. 

 

Victor: Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. A minha pergunta vai um pouco  

mais para o ponto operacional, que ao longo de 2014 vocês tiveram bastante sucesso 

em termos de captura de ganhos de eficiência nas subsidiárias, com melhora na 

performance das despesas administrativas. Queria entender, até aproveitando a 

pergunta do Thiago com relação ao Guidance, se ainda existe espaço para que estas 

despesas administrativas fiquem bem controladas e até cresçam, continuem crescendo,   

em ritmo bastante   baixo ou se vamos ver uma inversão de tendência e isso possa ser 
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um dos motivos para um Guidance mais conservador. Como foi levantado pelo Thiago, 

parece que temos, parece que não conversam os Guidances de top line, de crescimento 

de prêmios e de reservas com o crescimento de botton line. Me parecem bastante 

conservadoras as premissas para lucro, principalmente com ganhos financeiros 

potencialmente  crescentes ao longo do ano, enfim, performances razoáveis ainda que 

em capitalizações e SH2. Tudo me parece indicar uma performance acima deste range 

de crescimento 3.6 a 3.9, mas de qualquer forma  o foco é com relação a pergunta com 

relação as despesas administrativas. Obrigado! 

 

Labuto: Obrigado Victor, Labuto falando. Com relação às despesas, na nossa 

percepção, acreditamos haver ainda espaço para melhorar estes nossos indicadores. 

Alguns fatos são importantes para salientar. Primeiro: onde temos maior ganho de 

sinergia, o que a gente denomina o grupo segurador (SH1 e SH2), é um grupo 

relativamente novo, estamos em seu quarto ano de operação, e vem de uma fusão de 

sete ou oito companhias seguradoras e que estamos no meio do processo de 

ajustamento da operação. Naturalmente, existiam algumas duplicações e  existem ainda 

algumas  duplicações de função, aprimoramentos a serem feitos no que se refere  a 

prestação de serviço, atendimento, call center, então há uma série de indicadores ainda  

que podemos aprimorar, transformando o todo o processo mais sinérgico, que isso vai 

beneficiar a nossa operação. Então já vínhamos ao longo destes últimos dois anos, 

trabalhando fortemente em cima disso, mas a gente imagina, ainda, que estamos no 

meio do caminho, isso sem falar quando analisamos a ótica conglomerado, que depois, 

o próximo passo  seria, você subir um pouco o nível disso e começar um processo de 

sinergia entre determinados serviços entre as companhias, verificar quais os tipos de 

departamentos que podem ser unificados e com isso aumentar cada vez mais nosso 

ganho de escala e reduzir as despesas internas das companhias. 

 

Victor: Certo Labuto, muito obrigado! 
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Operador(a): Nossa próxima pergunta vem do Sr. Gustavo Lobo, da BTG Pactual. Pode 

prosseguir, por favor. 

 

Gustavo Lobo: Oi, Bom dia  pessoal. Tenho uma pergunta sobre Guidance de SH1, 

especificamente sobre a abertura entre segmentos. Quando a gente olha o segmento de 

prestamista, você ainda tem um bom espaço para crescimento devido a carteira do 

Banco do Brasil, mais um aumento de penetração, no rural com a regularização da 

questão da subvenção é esperado um crescimento também, mas no segmento vida, que 

foi um segmento que cresceu quase em linha com a inflação para 2014, fica a dúvida 

qual seria o driver para uma recuperação aí. Vocês estão esperando algum tipo de 

recuperação no segmento vida? Se sim, de onde virá? Se não por que não pode crescer 

neste segmento? Obrigado 

 

Labuto: Obrigado, Gustavo! Quanto ao nosso Guidance de SH1, temos que lembrar que 

no prestamista temos um bom espaço para crescer, mesmo na carteira de prestamista 

PF, que ainda não chegamos em um patamar de penetração que a gente julga máxima 

da carteira, obviamente já não é um crescimento no mesmo nível dos anos anteriores. O 

prestamista PJ, que é uma carteira importante, já entrou em maio como piloto e em 

junho do ano passado no Brasil inteiro, ainda temos 3 a 4 ou 5 meses deste ano com um 

crescimento sob uma base zero de 2014, que deve ajudar no crescimento em SH1 

durante este período. Outras linhas também com crescimento bom, como o prórpio 

seguro habitacional, deve continuar com crescimento importante em 2015. Mas no 

segmento de vida, que o Rafael apresentou que no canal bancário, relembrando que 

canal bancário significa margens melhores e comissão para a corretora, então, dentro do 

segmento é onde acabamos tendo um foco também mais relevante, a gente espera, sim,  

um ano bom, muito por conta do foco que foi dado em 2014, principalmente no produto 

de previdência, que tivemos alguns, digamos, essa alteração, em alguns meses, nessa  

indução que havíamos planejado, para focar mais em previdência, para conseguir 

reverter a tendência de primeiro trimestre mais fraca que houve uma contração de 16% 

ano passado, e agora que não temos este cenário, iremos ter um foco maior nas linhas 

de SH1, e vida com certeza é uma delas. Então, o crescimento de vida no  canal 
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bancário deverá ser mais forte do que 2014, por conta desse efeito, desse foco na rede 

de distribuição principal por um período maior durante o ano. 

Apenas complementando, devemos ressaltar o movimento que havíamos sinalizando 

desde a abertura de capital da BB Seguridade, era a questão do consumidor cada vez 

mais se concentrando com os negócios de longo prazo nos canais bancários. Uma 

parceria. Quando falamos de uma parceria com o consumidor que é de longo prazo, um 

produto de vida e um produto de previdência, naturalmente este processo tem evoluído 

pra seguir pro canal bancário. Então no ano passado, além de toda esta conjuntura que 

o Werner explicou de uma maior dificuldade de distribuição do produto e, naturalmente, 

um enfoque maior na previdência, eu associo também a esta contínua mudança do 

consumidor cada vez mais próximo do canal bancário. E o outro ponto que você 

mencionou, com relação a questão da subvenção, queria ressaltar também que ela é 

menos de 30% da formação dos negócios de seguro rural. Então, independente do 

processo de subvenção, que ainda está em processo de definições, entendemos que 

ainda existe muito espaço e o mercado ainda é muito pujante, muitas oportunidades 

quanto falamos das questões de patrimônio, , nas questões de vida sendo que não é um 

segmento de negócios única e exclusivamente dependente da subvenção, claro que é 

uma mola que impulsiona, ajuda mas não é única. Obrigado, Gustavo! 

 

Gustavo Lobo: Está claro! Obrigado! 

 

Operador(a): Próxima pergunta vem Sr. Domingos, da JP Morgan, pode prosseguir. 

 

 

Domingos: Bom dia Labuto, Werner, Rafael e a todos. Obrigado pela oportunidade.  

Minha dúvida é um pouco com relação à pergunta do Batista relativa à parte de 

solvência. Olhando aqui, a gente notou na Brasilprev, na reversão da  POF e da PIC e 

deve começar a entrar, agora gradualmente, conforme vocês comentaram, as demandas 

de capital para risco de mercado. Contudo, olhando a apresentação de vocês para a 
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Brasilprev, eu olho que a suficiência de capital aumentou muito e dentre as quebras de 

necessidade de capital ainda não consigo ver o risco de mercado. Queria saber quanto 

vai impactar a Brasilprev a este adicional de risco de mercado e essa provisão já é 

suficiente para 100%? Como o management tem em mente essa implementação gradual 

desta necessidade adicional de capital? 

 

Werner: Obrigado pela pergunta, é Werner falando. Só lembrando da questão da PIC e 

da POF , a regulação de riscos era muito concentrada na visão de provisões e ela vem 

migrando ao longo dos anos, dos últimos anos, a SUSEP   tem feito esta migração da 

visão de provisão pra esta visão de capital alocado para cada um destes riscos. Por este 

motivo que estas questões são conjuntas, essa discussão de PIC e POF, junto com a 

discussão do risco de mercado, apesar da implementação do risco de mercado não será 

feita agora, pois não temos estes dados com o número fechado, essa foi uma das 

perguntas suas,  não temos o impacto que isso vai ter, temos simulações, mas, como 

disse,  nenhuma delas mostra alterações no payouts das companhias. Em risco de 

mercado na Brasilprev, esta desmontagem das provisões ela ocorre ao mesmo tempo 

de você ter condições de colocar esse capital para suportar o risco de mercado que será 

implementado parte em 2016 e parte em final de 2017. Esta estratégia será suficiente 

para fazer frente ao risco de mercado e esperamos que com com isso não esperamos 

ter de alterar o payout da holding da BB Seguridade e nem acertar outra parte do 

resultado do recorrente da Brasilprev que vem sendo distribuído pra BB Seguridade. 

 

Domingos: Está super claro, podemos esperar mais algumas reversões em 2015? 

 

Werner: Tem efeito de 2015 da mesma forma que teve em 2014, a possibilidade de 

reversões de provisões pra fazer frente ao risco de mercado, na visão do recorrente terá 

o mesmo tratamento que demos em 2014. 
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Domingos: A segunda dúvida que eu tenho é com relação a receita financeira , que é 

uma das áreas que vocês vem se empenhando para reduzir um pouco da volatilidade no 

resultado das ondulações de curvas de juros. Notamos que a receita financeira 

contribuiu muito a mais neste ano que no ano passado, que era em torno de 20% do 

resultado e este ano foi para próximo a 25%, 2014, eu digo. O que podemos esperar 

para 2015? Teve algum beneficio não recorrente da curva de juros de 2014 que ajudou 

mais do que deveria ou podemos admitir que a receita financeira continua contribuindo 

com o mesmo percentual do lucro pra 2015? 

 

Werner: Esta questão do resultado financeiro, quando você vê ele no longo prazo um 

dado recorrente seria os 25%. É muito difícil falar que em 2015 vai ser 25%, 25.5%, 

26%, será muito mais próximo dos 25% do que dos 20% que tivemos em 2013, porque 

não teremos este ano, nada indica que teremos uma mudança em termos de curva que 

vá afetar este patamar de resultado financeiro, então ficaremos mais próximos aos 25% 

do que do patamar de 20% que fizemos em 2013. 

 

Domingos: Perfeito! Obrigado e parabéns pelo resultado. 

 

Operador(a): A próxima pergunta é do Sr. Rafael, do banco Bradesco, favor prosseguir. 

 

Rafael: Bom dia a todos. Tenho duas perguntas: uma é relativa ao que vocês mostram 

que na despesa administrativa da SH1 teve um grande aumento devido à baixa de 

alguns prêmios a receber de vida, gostaria que esclarecessem um pouco mais. E 

voltando um pouco às perguntas anteriores com relação ao Guidance pra 2015, como já 

comentaram, quando olhamos o apresentado de crescimento, tanto em SH1 como em 

previdência, parece muito conservadora a parte do meio pra baixo do Guidance. Queria 

entender olhando o que aconteceu em 2014, na verdade,  no que talvez vocês foram um 

pouco mais pra baixo talvez até não atingindo o Guidance em algumas linhas de 

crescimento do top line mas indo até acima em termos de lucro. Então gostaria de 
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entender o que lá atrás vocês imaginaram que fosse pior mas foi melhor para estar 

neste lucro maior, apesar do crescimento menor, e fazer referência pra 2015 para 

entender um pouco isso. 

 

Sperendio: Obrigado por sua pergunta. Com relação a despesa administrativa, neste 

4T14 que tivemos uma constituição para provisão para crédito de relação duvidosa, 

principalmente ao ramo vida por conta de prêmios a receber por mais de 180 dias. 

Quando o seguro é debitado da conta do cliente e o cliente não tem saldo, a cobertura é 

mantida por até 2 meses, a gente continua na tentativa de cobrança até o efetivo 

cancelamento da apólice. Identificamos alguns seguros de vida em debito precisando 

fazer este reforço para provisão pra credito de liquidação duvidosa, mas um efeito 

pontual no 4T14, mas isso não vai se repetir. 

 

Werner: Quanto a segunda pergunta relacinada ao Guidance na parte de lucro, gostaria 

de lembrá-lo, Rafael, que temos performado em nossos Guidances de rentabilidade e 

resultado sempre na parte acima ou bem próximo a parte de cima do Guidance. Estes 

últimos anos tem ocorrido isso, é fato que isso mostra algum conservadorismo da parte 

da diretoria e dos números que temos apresentado, como o Labuto colocou se, ao longo 

do ano, que 2015 será desafiador, por conta disso, reforço nossa visão mais 

conservadora, com esta via mais conservadora de Guidance, mas se for necessário ao 

longo de 2015, e tiver sinalizações que a gente teve um pouco de zelo acima do que a 

operação está trazendo de resultado, prontamente iremos fazer os reajustes de revisão 

do Guidance. É fato, se formos pensar em um viés, temos um viés um pouco mais pra 

cima do nosso principal Guidance, do que pra baixo, que está em linha com que você 

vem colocando ao longo da apresentação. 

 

Rafael: Perfeito! Obrigado. 

 

Operador(a): Próxima pergunta vem do Eduardo, do Banco Plural. 
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Eduardo: Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Tenho duas perguntas: a 

primeira em relação a SH1 e o Guidance. Queria saber, de forma geral, qual a estratégia 

para alcançar o Guidance 2015, a penetração do prestamista PF, como vocês veem 

evoluindo ao longo de 2015, penetração do PJ FMI hoje e como vocês veem ela se 

expandindo ao longo de 2015, e se você pudesse também comentar um pouquinho as 

premissas usadas no Guidance se incluem a obrigação se segurar os créditos agrícolas 

a partir do segundo semestre de 2015. Se está incluso neste Guidance. obrigado. Esta é 

a primeira pergunta, depois eu faço a segunda. 

 

Werner: Werner aqui. Primeiro quanto a SH1,entrando nesta visão linha a linha como a 

gente já tinha explicado, a gente ainda tem um bônus de crescimento de algumas linhas. 

Em SH1, de fato em 2014 as linhas de negócios tiveram um foco maior a partir do 4T14, 

dentro da indução do principal canal distribuidor nosso, que são as agências do Banco 

do Brasil, o que trouxe então, uma performance ao longo do ano, como o Rafael 

colocou, que ficou pouco refletida nos números de 2014, o que explica uma parte deste 

orçamento. Outro fato relevante é que o PJ, você falou da penetração,  ainda temos uma 

penetração muito baixa, ela está  por volta de 5% abaixo do que podemos chegar, temos 

aí 5 meses, 6 meses de operação somente, por este motivo 2015 terá um crescimento 

muito grande na linha de prestamista PJ por conta do estoque de operações ainda não 

seguradas e que não foram ofertadas para os clientes, o seguro prestamista. No 

prestamista PF ainda temos um crescimento por vir de aumento de penetração, mas de 

uma forma  mais residual frente ao prestamista PJ. E por último nesta questão do rural, 

por mais que a legislação que está em vigor fala de se tornar obrigatório no meio do ano, 

, no orçamento da companhia não contamos com esse cenário, até por todas as 

discussões que vem, desde o ano passado acontecendo, relacionadas à subvenção. 

Então tivemos uma abordagem  mais conservadora pra tornar este número, se tiver, 

obviamente, alguma alteração ao longo do ano, e a gente chegar a conclusão que esse 

cenário vai ser alterado, e isso alterar de uma forma significativa o nosso crescimento de 

prêmio emitido ao longo de 2015, faremos uma revisão do Guidance.. Mas esse 
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Guidance é um Guidance mais amplo, de 15 a 21%, e ponto médio de 18%, e que 

consideramos bastante ajustado por estas situações mencionadas. Um forte 

crescimento no prestamista PJ e crescimento residual no prestamista PF e um pouco 

maior na operação de vida. Sempre relembrando que as operações de vida tem uma 

característica de acumulação, então quando você faz um seguro com pagamento 

mensal,  ele entra no ano de 2015 e se torna bastante recorrente à partir de então. 

Manter este indicador como foco em um período maior significa obter um crescimento 

nos outros anos maior  em prêmiosemitidos por conta das renovações destas apólices. 

Então, o  conjunto desta estratégia nos leva ao Guidance de de SH1. 

 

Labuto: Gostaria de complementar a resposta do Werner sobre a estratégia geral do 

comprimento de nossos desafios. Nossa mola mestre de geração de negócios ainda é a 

baixa penetração do canal bancário, mesmo com o crescimento ano após ano, a 

penetração continua muito baixa, na ordem de 13,7% ainda de penetração. Temos 

iniciativas para aproveitar um novo canal de distribuição, que estamos denominando, 

que a gente chama de atendimento por fluxo, que são os caixas das agências bancárias, 

que hoje estão se relacionando com milhões de potenciais clientes a todo o momento, 

com portfólio muito pobre para ser ofertado. Estamos trabalhando fortemente numa 

estratégia onde este segmento vai poder distribuir produtos com uma certa agilidade, 

com uma certa automação neste processo, tornando viável a venda por este canal. 

Temos movimentos que, agora,  Com a companhia mais madura, podemos começar a 

rediscutir, a pensar novas estratégias que já estão sendo desenvolvidas, que são as 

questões como o outselling. Hoje eu tenho uma gama de clientes que entrou na 

companhia adquirindo seguro, o plano de previdência há dez ou quinze atrás, e hoje 

está em outro patamar financeiro, ocupando outros cargos, ele evoluiu, mas as 

contribuições continuam equivalentes à época que ele entrou, claro que atualizado pela 

inflação, mas correspondente com a capacidade de pagamento que o cliente tinha na 

época. Além disso, iniciamos diversas ações de cross selling pelo método reativo, 

nossas centrais já estão capacitadas de ao receber uma solicitação de um determinado 

serviço, por exemplo, um cliente entrou em contato pedindo uma determinada 

assistência, somos capazes de identificar uma determinada propensão do cliente e, a 

partir deste momento, fazer a proposição de uma proposição de um novo produto, sendo 
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essa um pouco nossa base, nossa estratégia de cross selling. Quando olhamos pras 

questões econômicas, quando pensamos que será um ano difícil sob a ótica de crédito, 

qual é o crescimento, ainda temos uma base substancial pra trabalhar o estoque, que o 

Werner estava mencionando,  a questão do prestamista PJ, ainda tem um estoque 

razoável pra ser trabalhado no decorrer do primeiro semestre entrará a chamada 

operação de  slip, que no mesmo momento que o cliente adquire um crédito pode ser 

vendido e conectado nesta operação de seguro a exemplo do que a gente já tem hoje 

no ramo de vida, uma ação  que parece simples, mas que tem um efeito potencial muito 

positivo na operação e, associado a isso tudo, temos ainda o aprimoramento de nosso 

CRM, que aprendemos ao longo dos últimos anos e hoje temos uma capacidade maior 

de assertividade e de abordagem dos clientes corretos para propor listas mais eficientes, 

reduzir os custos comerciais e associação destas ações nos dão o conforto para buscar 

os números de 2015, que iremos mostrar trimestre a trimestre o atingimento destes 

números.  

 

Eduardo: Perfeito, então podemos esperar crescer ainda muito na exploração da 

penetração. Gostaria de fazer um follow up nesta parte de penetração, quantos pontos 

percentuais vocês acham que conseguem crescer no PF?  E no PJ também, destes 5%, 

qual o número que vocês vislumbram chegar ao longo deste ano? Qual o número que 

vocês acham mais razoável pro ano? 

 

Labuto: Respondendo à sua questão, hoje no PF estamos superiores a 40% e 

acreditamos que podemos chegar no índice de penetração de 50%. No PJ deverá ser 

igual ou superior devido às características destes clientes. Quando olhamos a questão 

da Pessoa Jurídica, o cliente que é CMI ele não é multi bancarizado, tendo no máximo 

um ou dois bancos onde ele trabalha. Isso é uma condição até de mercado, se ele tiver 

mais que dois bancos, ele não consegue ter uma concentração dos seus negócios de 

forma que o banco vai poder conhecer aquele cliente, a produção daquela companhia e, 

por consequência, oferecer um determinado crédito pra aquele cliente. Então ele precisa 

montar esta relação, o que facilita nossa atuação sob a ótica de seguro. Se ele tem, 

hipoteticamente, menos abordagem, o modelo concorrencial é um pouco diferente,  
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temos mais condição de colocar nosso produto. Associado a isso, quando a gente pega, 

ainda, a questão do prestamista PJ, a concentração do conhecimento destes negócios 

estão muito voltados aos donos da empresa. Então, naturalmente, é importante para os 

sócios que eles estejam protegidos, e para a família que aquele negócio não terá sua 

continuidade interrompida e para o banco, olhando pela conta vendedora do crédito, que 

ele ofereça isso e  que tenha os créditos protegidos. Tem um paralelo com o banco, mas 

é um modelo de negócios bom para todos, ele é bem atrativo, por isto que entendemos 

que o prestamista PJ, temos condição de chegar a um nível um pouco maior que o da 

PF, imaginamos que a curva da aceleração do PJ, após estarmos cobrindo todas as 

linhas de negócios e após a entrada daquele novo modelo que mencionei, que é a 

questão do seguro conectado à prestação do crédito, imaginamos que esta curva, que 

levamos muitos anos para chegar nesses quarenta e poucos por centona PF, então a  

aceleração da PJ será ainda mais rápida.  

 

Eduardo: Perfeito! Está bem claro. Minha segunda pergunta é com relação a prévia e 

ao Guidance que vocês deram. O Guidance sobre reservas, olhando o número de dois 

dígitos é bem forte, mas o ponto é que, dado que 99% da sua carteira é renda fixa, a 

Selic tem um bom proxy para rentabilidade natual das reservas. Fazendo um cálculo 

implícito de quanto seriam as captações líquidas e isso dá uma variação muito grande, e 

o problema é que vocês,  no ano passado, captaram muito forte na captação líquida que 

cresceu quase 50%. A questão é este ano, fazendo um cálculo implícito, a captação 

pode variar entre uma quebra de 25% com relação ao ano passado ao aumento de 20% 

em relação ao ano passado. Eu queria saber qual é a visão de vocês com relação a 

captação líquida, se dá pra crescer mais que o ano passado, principalmente porque a 

captação líquida de janeiro está fraca com relação ao ano passado, que está negativo.  

Vocês conseguem crescer mais na captação líquida que no ano passado? Obrigado. 

 

Sperendio: Quando a gente fez o Guidance de reservas, a gente pensou em fornecer 

para o mercado o que seria o driver de resultados pra BrasilPrev, de fato. E pra chegar 

nesta faixa de 27 a 36%, fizemos diversas simulações, conseguimos determinar um 

número  fixo  de contribuições ou de resgates, fizemos uma série de simulações, 
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atribuímos diversos cenários atribuindo probabilidades para cada um destes cenários e 

para calcular o que seria de fato incluindo a entrada de recursos, saída de recursos e 

rentabilidade dos ativos, o que levou, de acordo com a probabilidade de cada um destes 

cenários, a esta faixa de crescimento de 27 a 36%, que é um crescimento ainda 

bastante robusto de captação líquida. Por outro lado, quando você olha os dados de 

janeiro disponíveis no mercado em termos de captação líquida, vale lembrar que ele não 

bate diretamente com os nossos dados contábeis, tem uma questão de divergência, a 

consultoria que apura estas informações trabalha com base no saldo de início e final de 

período, tendo divergências com relação ao fluxo nestes pontos. Mas o que a gente vem 

com foco muito grande neste ano, conforme a apresentação, é a questão da recorrência. 

Então, nos planos de previdência de pagamento mensal, principalmente neste ano, 

diferentemente do que ocorreu no final do ano passado, que o foco na rede de 

distribuição no segmento de alta renda nos planos de contribuição esporádica. 

 

Eduardo, : Perfeito! Entendi. Obrigado. 

 

Operador(a): Nossa próxima pergunta vem do Sr. Francisco, do Banco Safra. Pode 

prosseguir, por favor. 

 

Francisco: Bom dia a todos! Acho que as perguntas mais específicas do Guidance já 

foram feitas e gostaria de fazer uma pergunta mais macro. Quanto vocês acham que a 

BB Seguridade está correlacionada com o PIB em geral? A visão geral do mercado é de 

que vocês tem pouca correlação. A BB Seguridade cresce em função da penetração, só 

que o Guidance de SH1 este ano não foi comprido, e estamos vendo revisões para 

baixo contínuas do PIB pelo mercado. O Safra, por exemplo, fez uma revisão hoje pra -

1.3% do PIB pra 2015. Tenho duas perguntas em cima disso. Uma é o quão co-

relacionados vocês acham que estão? E, segundo, acaso a recessão seja mais forte, 

algo como -1,5 % ou -2%, vocês acham que mesmo assim o Guidance não precisará ser 

revisto? Obrigado.  
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Werner: Primeiro sobre a correlação com o PIB que você colocou, a melhor forma é 

analisar o histórico. Tivemos um crescimento de 27% em 2013, 25% de prêmios em 

2014, em anos que o PIB não cresceu, colocando de uma forma branda, não cresceu 

significativamente ou cresceu muito pouco, o que mostra que, por mais óbvia que 

algumas linhas de negócio afeta, não o crescimento em si, mas a intensidade deste 

crescimento, em boa parte do nosso crescimento, o principal driver é o aumento de 

penetração na base de clientes do Banco do Brasil, o que vem ocorrendo nos últimos 

anos, mesmo com a economia não crescendo de uma forma significativa. Isso 

demonstra,. respondendo a segunda pergunta, isso não afeta no nosso no cenário 

macro econômico, que a gente também usa para fazermos nosso orçamento, a gente 

faz também, como o Rafael colocou, cenário base, cenário otimista e cenário pessimista 

e as probabilidades destes cenários pra poder chegar em nossos números de lucro e de 

crescimento de todas as linhas e isso já está colocado em nosso cenário, claro, se 

houver alguma divergência significativa entre o projetado agora no final do ano passado 

e o que de fato ocorrer isso pode ter algum efeito mas não será necessariamente, 

possivelmente, o suficiente para nos tirar da faixa de Guidance proposta que a gente já 

colocou no mercado. Então esta concentração maior de Guidance que a gente tem 

agora, tem o foco de dar a possibilidade de conseguir em competição com outras linhas 

que representam menos de nosso resultado e com isso, mesmo com um ambiente 

macro-econômico mais desafiador, conseguir chegar na performance esperada. 

 

Eduardo: Perfeito! Obrigado! Só uma segunda pergunta rápida. Vocês não deram o 

Guidance de SH2 e de CAP e já explicaram muito bem que não deram, mas se tiver 

como dar uma idéia, o que dá pra esperar destes segmentos em 2015, algo como foi 

parecido em 2014, algo muito abaixo já que vocês não vão dar muito foco, uma ideia 

geral seria ótimo. Obrigado. 

 

Werner: Bom, a ideia de não ter o Guidance desta companhia é não criar qualquer tipo 

de expectativa, além do crescimento do mercado. Quando tiramos estas companhias do 

Guidance direto, não significa que vamos deixar de ofertar estes produtos, pelo 

contrário, o que vamos continuar é tendo o foco no resultado destas empresas, sem 



 

 
 

Transcrição de Teleconferência 

Resultado | 4T14 

BB Seguridade (BBSE3) 

 11 de fevereiro de 2015 

necessariamente fazer uma pressão de top line, que numa visão de resultado pode ser 

uma abordagem prejudicial, principalmente num ano de maior competitividade. Citando 

um exemplo, um produto que tem uma competição maior no mercado, exemplo auto, se 

eu coloco um guidance de crescimento e tento buscar este dado posso ter que fazer isso 

a custo de baixar o preço de meu seguro, e a gente não quer fazer isso sendo um dos 

motivos de tirar este Guidance. Por isso a gente não está colocando o Guidance agora 

e, na visão de longo prazo, ele deve vir muito mais em linha com o crescimento previsto 

do mercado. 

 

Eduardo: Ótimo! Obrigado. 

 

Operador(a): Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria 

de passar a palavra ao Sr. Rafael Sperendio para as considerações finais. Por favor, Sr. 

Sperendio, queira prosseguir. 

 

Sperendio: Agradecemos a todos por participar desta teleconferência dos resultados do 

4T14. Maiores informações vocês podem encontrar em nosso relatório de análise de 

desempenho e permanecemos, todo o nosso time de RI.  à  disposição para quaisquer 

esclarecimentos. Obrigado e bom dia a todos.  

 

Operador(a): A teleconferência da BB Seguridade está encerrada. Lembramos que o 

material utilizado nessa teleconferência está disponível no Portal da BB Seguridade, 

www.bancodobrasilseguridade.com.br, na página de Relações com Investidores. 

Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. 

 


