
11/05/2015 – Divulgação de esclarecimentos ao mercado 

11 de maio de 2015 

1.849/2015-SAE 

 

BB Seguridade Participações S.A. 

Sr. Werner Romera Suffert 

Diretor de Relações com Investidores 
 

Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa 

 

Prezados Senhores, 

 

Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, edição de 11/05/2015, consta, entre outras 

informações, que: 

 

 o crescimento do resultado líquido da BB Seguridade tende a encerrar 2015 mais 

próximo do topo da projeção feita pela companhia, entre 12% a 21%; 

 

 é possível que a companhia revise para cima a projeção após os resultados do segundo 

trimestre, um dos principais períodos para a BB Seguridade em termos de resultado. 

 

Solicitamos esclarecimentos, o mais breve possível, observado o horário limite de 09h00 de 

12/05/2015, sobre o teor da referida notícia, bem como outras informações consideradas 

importantes. 

 

No arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da consulta acima formulada antes da 

resposta dessa empresa. 

 

Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e 

BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e o seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à 

eventual aplicação de multa cominatória pela Superintendência de Relações com Empresas – 

SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07. 

 

Atenciosamente, 

 

Nelson Barroso Ortega 

Superintendência de Acompanhamento de Empresas 

 

c.c.: CVM - Comissão de Valores Mobiliários 

Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas 

Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários 
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São Paulo, 11 de Maio de 2015 

 

À 

BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 

Sr. Nelson Barroso Ortega 

Superintendente de Acompanhamento de Empresas 

 

c.c.: CVM - Comissão de Valores Mobiliários 

Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas 

Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários 

 

 

Ref.: Esclarecimentos ao ofício 1.849/2015-SAE 

 

Prezados, 

 

Em resposta ao ofício em referência, esclarecemos primeiramente que as declarações citadas 

pelo jornal Valor Econômico foram realizadas durante a teleconferência para discussão dos 

resultados do 1º trimestre de 2015, a qual foi previamente divulgada na agenda de eventos 

corporativos da Companhia e contou com transmissão ao vivo por meio da Internet para 

garantir amplo e irrestrito acesso por todo o mercado.  

 

A reprodução do áudio encontra-se disponível para consulta no web site da Companhia: 

www.bancodobrasilseguridade.com.br >  Informações Financeiras > Apresentações ao 

Mercado > Teleconferências BB Seguridade 2015. 

 

Durante a teleconferência mencionada, a Companhia foi questionada por um analista sobre a 

expectativa de crescimento do lucro para os próximos trimestres do ano e quais as chances de 

a empresa atingir o percentual máximo de crescimento do intervalo de projeção divulgado ao 

mercado em 10.02.2015, dado que a evolução observada no 1º trimestre de 2015 ficou acima 

do projetado. 

 

Na oportunidade, o Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. 

Werner Romera Süffert, respondeu ao analista que o crescimento acima do esperado no 

período findo em março de 2015 deveu-se à melhora no resultado financeiro da BB 

Seguridade e de suas controladas e coligadas em ritmo mais acelerado que o previsto, o que 

no cenário macroeconômico atual tende a se manter ao longo de 2015. 

 

Além disso, esclareceu que, com base na dinâmica de resultados observada em exercícios 

anteriores, espera-se que o 2º e o 4º trimestres apresentem volumes de vendas maiores devido 

ao processo de acompanhamento semestral das metas, o que tenderia a se traduzir em lucros 

superiores ao do 1º trimestre de 2015. 

 

Assim, assumindo que os resultados operacional e financeiro se comportem como esperado ao 

longo dos próximos meses, a Companhia se aproximaria de um lucro de R$ 3,9 bilhões, 
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correspondente ao maior valor do intervalo de projeção, equivalente a um crescimento de 

21% em relação ao exercício de 2014. 

 

Por fim, foi informado que a administração acompanhará de perto o desempenho do 2º 

trimestre de 2015, para então decidir sobre uma possível revisão das projeções de crescimento 

fornecidas para o exercício 2015. 

 

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Werner Romera Süffert 

Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


