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Mediadora: Bom dia a todos e obrigada por aguardarem, sejam bem vindos à 
teleconferência da BB Seguridade para a discussão dos resultados referentes ao 
primeiro 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 *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 garantias 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”. 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.  
 
Labuto: Bom dia. Sejam bem vindos a nossa teleconferência de resultados. Esta 
conferência é especial para o nosso time. Estamos celebrando o primeiro 
aniversário da abertura de capital do BB Seguridade, graças ao trabalho de nossa 
equipe, aos nossos parceiros estratégicos e principalmente ao apoio do Banco do 
Brasil e de sua fantástica rede de agências, tenho tido a oportunidade de 
apresentar em nossas conferências inúmeras conquistas. Em minha opinião, ao 
longo deste período tão curto de tempo, conseguimos construir um registro de 
entregas bastante extenso e alinhado com os compromissos que assumimos 
desde a constituição da companhia, celebro este momento com vocês, 
principalmente pela confiança que recebemos do mercado, refletido não apenas 
nos bons resultados do IPO mas na continuidade da trajetória de sucesso da BB 
Seguridade no mercado de capital brasileiro. Nossas ações recentemente 
aumentaram sua participação relativa no índice Bovespa e a demanda do 
mercado pelas nossas ADRs vem superando nossas melhores estimativas. E 
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seguindo na mesma linha das nossas conversas anteriores, temos entregas 
importantes para compartilhar com vocês, sem dúvida alguma, a mais importante 
delas é relacionada ao prestamista PJ. Entendo que a expectativa dos acionistas e 
analistas em torno deste produto se justifica pelo potencial que tem de alongar 
este período de crescimento acelerado que temos observado nas receitas do 
segmento de seguro de vida, rural e habitacional principal fonte de resultados para 
a BB Seguridade. Ao longo dos últimos meses, avançamos muito no 
desenvolvimento do produto e nas questões de TI, em abril o grupo segurador BB 
Mapfre recebeu as aprovações regulatórias necessárias, o que nos permitirá 
iniciar as vendas ainda no segundo trimestre. Viemos recentemente ao mercado 
por meio de comunicados emitidos pelo pessoal de RI, nos quais anunciamos 
duas outras iniciativas bastante relevantes dentro de nossa estratégia, o 
destravamento do antigo balcão da Nossa Caixa para vendas de produtos de 
capitalização e a constituição da Brasildental, assim como o crescimento no 
prestamista PJ, esperamos que estas duas frentes comecem a gerar receita ainda 
no segundo trimestre, no caso da Brasil Dental tão logo recebamos as aprovações 
regulatórias começaremos as vendas. Temos feito diversos movimentos no 
sentido de expandir o portfolio de produtos, aprimorar constantemente a gestão 
das ações comerciais e os mecanismos de governança das companhias 
coligadas, uma das razões mais importantes por trás de tudo isso é prolongar o 
ciclo de crescimento e melhorar continuamente a qualidade do mix de vendas, 
focando produtos que proporcionam recorrência às receitas, maior satisfação dos 
clientes e é claro, gerem resultados sustentáveis para companhia. Neste início de 
2014 estamos colhendo frutos das estratégias que desenvolvemos ao longo do 
ano passado. De um modo geral, os números do primeiro trimestre mostram 
melhoria tanto no resultado operacional como financeiro em todas nossas 
coligadas. O resultado financeiro, impulsionado pela expansão das reservas e pelo 
comportamento mais favorável dos juros, atingiu aproximadamente 170 milhões 
de reais, mais que dobrando sua contribuição para a formação do lucro líquido em 
comparação com o primeiro trimestre de 2013. Esta boa performance fica evidente 
no resultado ajustado, mesmo no primeiro trimestre sazonalmente mais fraco para 
nossa companhia, entregamos um lucro líquido de 649 milhões de reais e 
registramos crescimento de 43% sobre o mesmo período de 2013 o que nos 
mantém muito bem posicionados para atingir nosso guidance de retorno. Passo 
agora a palavra para nosso RI Rafael Sperendio, que irá explorar com mais 
detalhes o resultado deste trimestre. 
 
Rafael Sperendio: Obrigado Labuto, bom dia a todos. Obrigado pela presença em 
nossa teleconferência. Iniciando na página 3 temos alguns destaques do primeiro 
trimestre de 2014, lucro líquido de 649 milhões, crescimento de 43% em relação 
ao primeiro tri de 2013, retorno sobre o patrimônio líquido médio de 46,7%, 
considerando o PL de início de período ajustado pela totalidade da distribuição de 
dividendos referente o exercício de 2013. Este PL é da ordem de mais ou menos 
6,125 milhões de reais resultado operacional de todas nossas coligadas neste 
trimestre foi muito bom, em nossas operações de seguro, o total combinado 
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prêmios emitidos de SH1 e SH2 atingiu 3.6 bi neste trimestre, 18% maior que no 
mesmo período do ano passado. A gente vai abordar isso mais adiante, os 
detalhes do desempenho destas companhias. No segmento de previdência, o total 
de contribuições de 5.1 bilhões, mesmo neste cenário bastante difícil para novas 
captações assim como no quarto tri do ano passado, a Brasilprev se destacou 
com 95% do total da captação líquida no mercado neste trimestre. Em 
capitalização chegamos a um lucro de 62.9 milhões de reais, resultado mais que 
duas vezes superior ao do primeiro tri do ano passado puxado pela forte 
recuperação do resultado financeiro neste trimestre. Na corretora, receitas de 
corretagem somaram 488 milhões de reais neste trimestre, crescimento de 26% 
em relação ao primeiro tri do ano passado, puxados também pelo crescimento das 
receitas de SH1 e Brasilcap principalmente. Concluindo esta lâmina, no primeiro tri 
o resultado financeiro de todas as nossas companhias melhorou bastante, 
principalmente na Brasilcap, pela estratégia implementada de deixar nosso 
portfolio de aplicações financeiras menos suscetível à volatilidade de taxas de 
juros, o resultado financeiro chegou a 66 milhões de reais neste primeiro trimestre 
contra um resultado negativo no mesmo período de 2013. Continuando na página 
4 detalhamos os eventos extraordinários que influenciaram o lucro da BB 
Seguridade no período recente. Nesse primeiro tri a gente não teve evento 
extraordinário mas só para auxiliar no comparativo entre trimestres incluímos os 
ajustes do primeiro e quarto tri de 2013. 
 
Na tela de número 5, temos aqui um panorama geral do desempenho da BB 
Seguridade. Total de receitas incluindo aí: prêmio de seguros, contribuições de 
previdência, arrecadação de capitalização, um total de 9,9 bi neste primeiro 
trimestre, redução de 2% no comparativo com o primeiro tri de 2013, justificada 
pelo menor volume de contribuições de previdência. Nós vamos detalhar isso mais 
para frente, no por que desta queda na arrecadação de previdência, no 
comparativo com o quarto tri do ano passado tivemos uma redução de 23% no 
faturamento total das nossas coligadas, redução absolutamente normal dada a 
dinâmica do canal bancário com volume maior de vendas sempre concentrado no 
segundo e quarto trimestre de cada ano como os senhores já conhecem bem. No 
primeiro trimestre deste ano como já vimos, o lucro atingiu 649 milhões, resultado 
43% maior do que o lucro do primeiro tri do ano passado, retorno sobre o PL 
médio de 46,7% evolução bastante significativa comparado ao o retorno de 34,7 
reportado no primeiro tri de 2013. Nós podemos observar esta melhora no lucro 
líquido pelo avanço tanto do operacional, isso foi o mais importante avanço neste 
semestre, como do resultado financeiro nesse cenário com menos volatilidade e 
uma abertura menor da curva de juros como podemos ver na próxima página. Na 
página 6, onde temos a contribuição do resultado financeiro para o lucro da BB 
Seguridade. Como os senhores podem ver nesta página, tivemos uma abertura de 
curva de juros na sua porção mais curta, mas a porção mais longa da curva já 
demonstra uma redução da expectativa de juros futuros. Por conta deste menor 
grau de abertura de curva comparado com os períodos anteriores que a gente viu 
no terceiro tri do ano passado principalmente, até no quarto tri a gente observou 
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uma melhora significativa do resultado financeiro em todas as nossas coligadas. 
No primeiro tri, se a gente observar, o resultado financeiro somado das nossas 
companhias foi duas vezes maior que o resultado financeiro alcançado no primeiro 
tri de 2013 e conforme podemos observar no gráfico no canto direito desta página, 
o resultado financeiro das nossas companhias foi responsável por 26% do lucro 
neste trimestre. Enquanto que no primeiro tri do ano passado este percentual foi 
só de 18%. É sempre bom lembrar que depois do movimento de forte abertura da 
curva que a gente viu no ano passado o resultado financeiro volta agora a um 
nível mais normalizado em termos de contribuição para o lucro. Em 2012, só para 
um efeito de comparação, o resultado financeiro representava algo em torno de 
30%, o número que foi de 19% no ano passado e agora atingimos um nível mais 
normalizado, na casa de 26%. Dando sequência consequência, a partir da página 
7, como mencionei anteriormente, a gente vai comentar mais a fundo o 
desempenho de cada uma das nossas companhias, primeiramente no segmento 
de vida, habitacional e rural, o total de prêmios emitidos crescendo 30% em 
relação ao primeiro tri do ano passado, puxado pelo ramo de prestamista e rural 
principalmente. Na composição de prêmios, no gráfico do lado direito a gente 
observou uma redução da participação de prêmios de vida, este produto, como a 
gente vem conversando com os senhores, da mesma maneira que previdência e 
capitalização, é um produto que estamos trabalhando bastante a questão de 
recorrência de fluxo e no caso específico do vida a gente deu foco muito maior 
neste trimestre no produto de pagamento mensal que, apesar de ter um tíquete 
médio bem menor de pagamento anual, ele traz uma recorrência maior de fluxo 
futuro para companhia. A gente observou também neste trimestre uma forte 
melhora do resultado operacional como venho destacando desde o início da 
apresentação, o resultado das operações de seguro cresceu 24% no ano contra 
ano, junto com o resultado financeiro que continua na tendência de melhora levou 
o lucro líquido a um crescimento de 30% em relação ao primeiro tri do ano 
passado e um retorno sobre o PL quase 11 pontos percentuais superior ao que a 
gente viu no primeiro tri de 2013. Na próxima página a gente tem os principais 
indicadores do segmento já considerando a realocação do resultado com 
resseguros nas respectivas linhas da DRE para calcular os índices. Neste 
trimestre tivemos um aumento de 3,4% na sinistralidade no comparativo ano 
contra ano, e conforme a gente vem conversando com o mercado foi resultante da 
estiagem que atingiu a produção agrícola neste trimestre, vale lembrar que este é 
um risco inerente ao ramo rural.  que é um ramo bastante rentável mas tem suas 
peculiaridades relacionadas principalmente a eventos climáticos. Por este motivo, 
no ramo agrícola que é o mais suscetível a esse tipo de evento, a gente tem uma 
retenção relativamente baixa, o índice de retenção do risco na companhia é em 
torno de 20%, por isso não tivemos um impacto tão significativo nos resultados 
quando a gente já considera a recuperação, a indenização por parte dos 
resseguradores. Despesas neste trimestre a gente veio bem, com o índice 
apresentando uma queda de 1,4% no ano contra ano e como consequência o 
índice combinado de 78,3% cerca de 2% maior que o índice reportado no primeiro 
trimestre de 2013. Passando para o segmento de patrimoniais na página 9 o total 
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de prêmios emitidos manteve-se em linha com o quarto trimestre do ano passado, 
mas tivemos um crescimento de 11% no ano contra ano puxado principalmente 
neste comparativo pelo ramo de danos conforme os senhores podem ver no 
gráfico ao lado, aumentou sua participação no total de prêmios de 4% na SH2 da 
mesma maneira que a SH1 o resultado operacional também vem bastante forte, o 
resultado de operações de seguros crescendo 248% no ano contra ano, resultado 
financeiro também em trajetória de melhoria, com crescimento de 116% em 
relação ao primeiro tri do ano passado e a resultante deste movimento a gente 
pode observar no gráfico de lucro e rentabilidade no canto direito da tela com lucro 
crescendo 251% em relação ao primeiro tri de 2013 e um retorno sobre o PL 
voltando para a casa de 2 dígitos. Na página 10, temos os principais indicadores 
da SH2 também ajustado já pelo efeito de resseguro, sinistralidade subiu 
levemente, cerca de 1% em relação ao primeiro tri do ano passado, a gente 
observou como consequência uma evolução do índice de sinistro de autos 0,5% e 
também teve uma questão de mix com aumento da participação de DPVAT, o 
DPVAT tem uma sinistralidade um pouco maior que os demais produtos. Por outro 
lado, em comissionamento, no gráfico ao lado, o índice foi 1,5 p.p. menor 
reportado no primeiro tri de 2013 puxado para baixo pelo canal corretor então 
tendo um aumento da participação do DPVAT tem um lado benéfico do produto 
com um mix de vendas, o DPVAT tem um índice de comissionamento menor 
quando a gente compara com os demais produtos da SH2. Em despesas o índice 
da SH2 também apresentou melhora, queda de 2.1p.p no ano contra ano 
resultado do nosso rígido controle de despesas e tivemos um efeito de reversão 
de 20,9 milhões de PDD com resseguradores, mas mesmo expurgando esse 
efeito de reversão de PDD nosso índice de G&A ficaria em torno de 18.3% 
melhora de 1p.p. em relação ao primeiro tri de 2013. O resultado a gente vê 
também no índice combinado, 96% uma melhora de 2,6p.p. no comparativo no 
ano contra ano. Passando agora para Previdência, na página 11, a gente vê uma 
queda de 16% na arrecadação, quando comparado com o primeiro tri de 2013, 
ainda reflexo da volatilidade que a gente tem observado no mercado futuro de 
taxas de juros e na marcação a mercado, que afetou negativamente o retorno dos 
fundos de previdência, então quando a gente olha o retorno acumulado apesar de 
agora a gente não ter esta abertura tão grande da curva como foi no ano passado, 
quando a gente olha o retorno acumulado de 12 meses dos fundos, ele começa 
impactar o prospecto dos fundos, então a venda deste tipo de produto acaba 
ficando um pouco mais difícil nesse momento. Fora isso, neste primeiro tri, a gente 
teve um segundo fator que acabou afetando a contribuição que foi o foco que a 
gente deu nos planos de contribuição periódica. O plano de contribuição periódica 
tem um tíquete médio em torno de 150 vezes menor do que um plano de 
contribuição esporádica, mas é importante dar um destaque para como funciona a 
dinâmica de resultados da Brasilprev. Como este é um negócio essencialmente de 
Asset, a sensibilidade do lucro em relação ao faturamento é bem pequena, o 
principal driver de resultado aqui é o volume de ativos sob gestão, por esse 
motivo, mesmo com esta redução de arrecadação, o lucro líquido da Brasilprev, 
como vocês podem ver no gráfico no canto direito, cresceu 37% em relação ao 
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primeiro tri do ano passado, puxado pelo aumento das receitas de gestão, pouco 
também do aumento da base do saldo de ativos sob gestão e pela evolução do 
resultado financeiro. No gráfico do próximo slide, mostra que apesar desta queda 
de 16% que estamos vendo no ano contra ano, quando a gente olha o número já 
com a prévia do resultado de abril, este gap que a gente tinha de janeiro contra 
janeiro, depois o acumulado de janeiro até fevereiro, acumulado até março, 
acumulado até abril, a gente vê que este gap vem fechando período após período. 
Hoje se olharmos o fluxo acumulado de janeiro até abril, a gente está com uma 
queda só de 1% em relação ao que foi acumulado até abril de 2013. Este gap vem 
fechando, está com uma performance muito melhor de arrecadação, de acordo 
com os números prévios que a gente tem de abril. Na página 13, para reforçar 
incluímos um comparativo de performance da Brasilprev com a indústria, como 
podem observar, no trimestre a indústria apresentou uma redução de 97% em 
captação líquida excluída a performance da Brasilprev para fazer um comparativo 
mais justo, em nossa visão. No nosso caso, a captação líquida teve queda de 
41%, uma redução bem menor quando comparado com a da indústria, por conta 
disso observamos no gráfico, no canto inferior direito, a Brasilprev foi responsável 
por 95% de toda a captação líquida no mercado no primeiro tri deste ano. Na parte 
de baixo da página, temos o mix de vendas de produtos de previdência que neste 
trimestre foi bastante concentrado em produtos periódicos, 150 vezes menor o 
tíquete médio por conta disso, o impacto do instante inicial quando você faz uma 
venda muito focada em planos de pagamento mensal acaba impactando o topline 
da companhia no instante inicial, mas isso vai gerar um fluxo futuro de resultados 
maior, uma recorrência muito maior de resultados que vamos sentir estes 
benefícios mais para frente. Apesar deste cenário ainda bastante desafiador no 
mercado de previdência, a Brasilprev vem apresentando uma recuperação, o 
operacional está muito forte, reduzindo o índice de resgate para maximizar o 
crescimento de reservas que este é o ponto mais importante para sustentabilidade 
dos resultados da companhia. No próximo slide, página 14, temos nosso 
desempenho no segmento de capitalização. 1,3 bi de arrecadação neste primeiro 
trimestre, que é 19% maior que o arrecadado no mesmo período de 2013, no mix, 
já observamos um mix mais balanceado entre PU e PM quando a gente compara 
com aquele mix que vimos no fim do ano passado quando chegamos a ter 75% de 
PU e 25% em PM em arrecadação de fato. No resultado financeiro a Brasilcap 
também continua com forte recuperação, companhia que apresentou o melhor 
crescimento em termos de resultado financeiro, melhor desempenho comparado 
com o primeiro tri do ano passado, 66 milhões de resultado financeiro ante o 
resultado negativo registrado no primeiro trimestre de 2013 e este resultado foi 
fruto de um cenário mais favorável, com a taxa Selic média mais alta, menor 
abertura da curva de juros neste período e também fruto de medidas de gestão 
adotadas pela companhia para mitigar o risco de volatilidade de taxa e tivemos um 
aumento da locação de recursos em títulos mantidos até o vencimento e a 
continuidade na estratégia de hedge. Esta melhora do resultado financeiro foi um 
dos principais fatores que levaram a Brasilcap a atingir o lucro de 66 milhões no 
primeiro tri deste ano, crescimento de 148% como podem ver no comparativo do 
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primeiro tri do ano passado. Página 15, vamos mostrar a distribuição da BB 
corretora um resultado um pouco menor em relação ao 4T13, conforme 
comentamos anteriormente, isso é totalmente normal por causa da sazonalidade 
do mercado com as vendas mais concentradas no segundo e quarto trimestre de 
cada ano e quando comparamos com o primeiro tri de 2013, a respeito de 
corretagem 26% maior, puxada principalmente pelo segmento de vida rural, 
habitacional e capitalização. Estes foram os principais ramos que levaram ao 
crescimento de receita de corretagem neste período. Lucro líquido, 256 milhões, 
crescimento de 32% no ano contra ano, puxado, basicamente, pelo crescimento 
do faturamento, e a melhora que observamos na mesma corretora, no resultado 
financeiro basicamente fruto de uma taxa Selic em média mais alta. Para finalizar, 
na página 16, nossa prestação de contas com relação ao guidance 2014, como os 
senhores podem ver, atingimos a maior parte dos indicadores, no primeiro deles, 
retorno sobre PL ficamos no centro do intervalo, 46,7%, vale ressaltar a resiliência 
do nosso retorno, a qualidade do resultado que nos permitiu ficar dentro do 
guidance mesmo não atingindo as projeções Prev e SH2. Em SH1 ficamos mais 
próximos do topo do intervalo, crescimento de 30%, na SH2 tivemos um 
crescimento de prêmios da ordem de 11% ficando abaixo do intervalo 19-26 
basicamente justificado pelo desempenho abaixo do esperado no segmento de 
auto. Esse é um guidance que não tem tanta sensibilidade assim no resultado final 
da companhia. No segmento de previdência, desempenho abaixo do previsto em 
contribuições por conta do cenário bastante diverso ainda na indústria de fundos 
resultado da abertura de curva de juros e impacto de marcação a mercado no 
retorno dos fundos de previdência, além disso tivemos o direcionamento que 
comentamos sobre o foco nesta estratégia de produtos com maior recorrência, 
foco em planos de contribuição periódica que apesar de contribuir menos para o 
faturamento da companhia neste instante inicial vai permitir uma recorrência muito 
maior de fluxo futuro e contribuir para a sustentabilidade do resultado da 
Brasilprev. Com relação a este guidance nós entendemos que o cenário é ainda 
bastante desafiador para a indústria como um todo, mas ainda estamos 
analisando este cenário e o comportamento do mercado para identificar qual seria 
a taxa mais adequada para revisar esta estimativa de crescimento pro ano. Em 
arrecadação de capitalização, ficamos acima do intervalo proposto com evolução 
de 19% em relação ao ano passado, a gente também manteve este guidance mas 
é por um motivo diferente, o fato é que temos uma base de comparação mais forte 
para os trimestres que estão por vir. Só em julho do ano passado tivemos mais de 
um bilhão de arrecadação em capitalização, então base de comparação daqui 
para frente é mais forte dado que no primeiro tri de 2013, a Brasilcap ainda estava 
concluindo a revisão de portfolio de produtos. Com isso concluímos esta 
apresentação, podemos passar para a sessão e perguntas e respostas.  
 
Mediadora: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e 
respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *9. Para retirar a sua 
pergunta da lista, digitem *9 novamente. Por favor, aguardem enquanto coletamos 
as perguntas. 
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Sra. Regina Sanches do Itaú BBA deseja fazer uma pergunta. 
 
Regina: Bom dia a todos, parabéns por mais um excelente resultado. Tenho duas 
perguntas, a primeira, me chamou a atenção realmente esse mix de contribuição 
mensal x única na Prev de 85% neste primeiro trimestre. Vocês poderiam dar 
mais... como podemos pensar na dinâmica de rentabilidade do negócio....quanto é 
mais rentável mensal x o único... Porque tem uma diferença de comissionamento 
ou é mais na questão das despesas... qual o percentual destas despesas. Fica 
muito menor por ser. sabemos que qualitativamente é melhor ser periódico do que 
o único, mas para podemos projetar o quanto é realmente melhor do que o outro, 
para podermos ver para frente quando pensamos em rentabilidade para frente 
para a BB Seguridade e a segunda pergunta é em relação ao guidande, vemos 
que na prévia ficou abaixo do esperado e acredito que tenha revisão do guidance 
para baixo e vão acompanhar mais um pouco...mostraram que para o mês de abril 
já foi melhor, mas que mesmo assim é muito desafiador chegar dentro daquele 
range de 33-47% e também no caso da Cap, Brasilcap, o crescimento de 10 a 15 
vocês tinham dito que não incluía a venda nas agências antigas da Nossa Caixa 
agora que chegou num acordo quando pode, vocês pretendem revisar para incluir 
e quanto que poderia ser, bom são essas as minhas duas perguntas, uma sobre 
rentabilidade mensal x única e a outra em relação ao guidance de 2014, 
Obrigada.... 
 
Werner: Regina obrigado. A questão do mix, de fato o plano periódico tem 
dinâmica diferente, ele tem essa vantagem da recorrência o impacto em corretora 
é diferenciado, como você bem colocou, mas para o resultado da companhia, pro 
crescimento da reserva, ele acaba sendo, ainda mais num momento como o 
momento de mercado agora, ele é o tipo de crescimento mais saudável para 
empresa então temos focado e neste trimestre intensificamos o foco no produto 
periódico e a nossa rede, a rede do Banco do Brasil principalmente que faz a 
venda desse produto, respondeu a esta estratégia de focar no produto periódico 
de uma forma até mais intensa do que no primeiro tri do ano passado e com isso a 
gente consegue então criar um colchão de recorrência muito importante para o 
resultado futuro da companhia. Quando você vê a rentabilidade do produto e de 
taxas de administração você tem clientes que fazem periódico que são os mesmos 
clientes do aporte esporádico a gente não pode falar que a rentabilidade, na taxa. 
Isso traz uma diferença muito grande em taxas de administração. É claro que para 
os clientes novos e perfil varejo, isso sim são clientes que acabam tendo uma 
rentabilidade maior que é o nosso foco, crescer sempre em segmentos que 
tenham uma taxa de administração maior trazendo uma rentabilidade maior para 
companhia, mas não deixamos de buscar as oportunidades em todos os 
segmentos que a Brasilprev atua, então tanto os clientes private bank como os de 
varejo com a revisão de portfolio de produtos que fizemos ano passado para 
produtos para médias e pequenas empresas e este ano com a revisão para o 
atacado tem a intenção de diversificar esta base, mas respondendo a questão da 
rentabilidade, realmente no longo prazo como a companhia vai muito ancorada 
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nesta taxa de administração, como o Rafael explicou anteriormente, o foco é 
crescimento de reserva, o que muda é o fluxo, a gente consegue trazer um fluxo 
mais regular e um esforço de vendas menos constante para poder manter este 
crescimento em contribuições na empresa.  
 
Regina Sanches: Ok Werner, só um follow-up nesta sua resposta, eu concordo 
no ponto de vista da Brasilprev, mas quando a gente pensa na BB Seguridade 
teria uma diferença de custo alocado em termos daquele custo que é alocado, da 
força de vendas do Banco do Brasil. quer dizer, você vendeu uma vez e fica 
pingando mensalmente a contribuição... se ela fosse única e você tivesse colocar 
o gerente para vender de novo, quer dizer, poderia ter uma diferença neste 
aspecto quando a gente pensa na BB Seguridade quando a gente pensa na 
alocação do custo, não necessariamente só olhando para a rentabilidade da 
Brasilprev? 
 
Werner: Você está correta quanto a esta visão também, mas o que acontece é 
que a diferença entre o tíquete é muito grande... quando você vai para o tíquete do 
periódico ou do esporádico esta diferença é gritante, chega a 150 vezes de 
diferença, este efeito acaba sendo minimizado pelo tamanho do tíquete, então 
como você falou. De fato a gente tem esta vantagem de ter a despesa uma vez só 
no momento da corretagem quando estou falando do produto periódico, mas o 
esporádico traz um tíquete muito maior então os ativos começam a ter uma 
rentabilidade maior e o nosso percentual e taxa de administração, ela já cresce 
mais rapidamente do que o outro então quando você faz a conta no longo prazo 
eles acabam tendo comportamentos muito similares. O que a gente faz é conciliar 
o momento de mercado, como o mercado e a indústria estão atuando com a 
estratégia de mix. Então a gente aproveitou agora, não só em previdência, talvez a 
previdência seja mais fácil de visualizar por conta do patamar de arrecadação, 
mas isto também aconteceu em capitalização, como o Rafael colocou 
anteriormente e em seguro de vida também a gente teve um foco muito forte no 
produto periódico mensal de vida e no PN mensal de capitalização.  
 
Regina Sanches: Perfeito, muito obrigada. Agora em relação ao guidance... 
 
Labuto: Sobre o seu questionamento, vou conversar um pouco sobre a questão 
dos guidances, no que se refere à previdência de fato a gente pode observar que 
a recuperação do período da volatilidade não aconteceu exatamente da forma 
como esperávamos, mas a gente também não tinha muita informação diferente 
para poder tratar até um guidance inferior ao que a gente projetou para 
companhia, a gente vinha de um crescimento forte ao longo dos últimos anos 
encerrado 2013 com crescimento de 27% o nosso planejamento indicando um 
espaço para uma boa oportunidade para nossa expansão ainda neste produto, 
bases de clientes com potencial para aquisição, então todos os nossos 
direcionadores eram para a continuidade deste crescimento só que efetivamente o 
mercado, em princípio, não se recuperou com a mesma velocidade e acabou 
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como o Rafael demonstrou ao longo da apresentação, sofrendo um pouco isso. 
Associado teve a mesma discussão que você teve agora com o Werner sobre o 
mix que foi uma estratégia nossa de distribuição de valor no fluxo futuro e a gente 
ainda não colocou este guidance em avaliação nós estamos fazendo um estudo 
esperando termos mais informações sobre o mercado, a SUSEP liberando os 
dados como é que o mercado está reagindo, associado a isto teremos mais de 
informações sobre o que aconteceu no mês de abril, no mês de maio para 
retomarmos ao mercado em junho, possivelmente, com informações sobre 
manutenção ou reavaliação deste ponto. Então ao que se refere à capitalização, 
não contávamos com estes valores do balcão Nossa Caixa na nossa distribuição, 
porém como abordado pelo Rafael, os ciclos futuros, os próximos meses tem uma 
base de comparação muito pesada...  Então temos 2 ou 3 meses com uma 
variação indo para perto de 1 bilhão de arrecadação nestes períodos então a base 
é um pouco diferente e associado a isto, tem toda estratégia de distribuição de 
como a gente induz a força de vendas então a gente entende que o guidance da 
capitalização ele deve retornar para aquela faixa que a gente previu no início do 
ano, vamos montar essa estrutura de comercialização para que estes mix sejam 
atendidos mesmo com a entrada do balcão Nossa Caixa nossa expectativa é que 
ele retorne para o patamar de 10% a 15%, então não estamos prevendo alteração 
no guidance de capitalização.  
 
Regina Sanches: Perfeito, muito obrigada Werner, Labuto e Rafael.  
 
 
 
 
Mediadora: Nossa próxima pergunta é do Sr. Gustavo Lobo do BTG Pactual. 
 
 
Gustavo Lobo: Bom dia, ainda com relação a Nossa Caixa eu queria ter uma 
ideia de quanto vocês esperam de crescimento na arrecadação de capitalização 
por causa desta nova rede e a partir de quando veremos este impacto e também 
gostaria de ter uma ideia da expectativa de vocês para banco postal quanto vocês 
esperam de crescimento para cada um dos negócios advindo de banco postal. 
Obrigado 
 
Werner: Oi Gustavo, tudo bem? É o seguinte quanto a Nossa Caixa, temos que 
lembrar que a produção começa agora já está disponível em todas as agências da 
Nossa Caixa por volta de 550 agências no estado de SP. A gente estima que 
quando estiver operando full, com a distribuição normalizada, a gente espera 
dobrar nossa produtividade no estado de SP isso já no longo prazo. Para 2014 a 
gente não dá um número para o mercado, mas quando a gente tiver este número 
e todas as agências estiverem operando todas elas a 100%, o que deve acontecer 
rápido porque o treinamento já foi dado, a tecnologia já está implementada nas 
agências, a gente então a gente passa a ter uma produção nas agências Nossa 
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Caixa similar à produção no estado de SP, ainda há uma curva de aprendizado, 
por mais que já tenhamos feito o treinamento e até uma troca de funcionários 
entre agências existe uma expectativa de melhoria de produtividade neste primeiro 
momento, mas tão logo isto termine, nossa estimativa é dobrar a produtividade no 
estado de SP em capitalização. 
 
Gustavo Lobo: E vocês sabem quanto do seu volume todo é São Paulo? 
 
Werner: Hoje em dia aproximadamente 20% do volume é o estado de São Paulo.  
 

Labuto: Com relação ao banco postal, o que temos do nosso último 
anúncio para cá é que os estudos continuam evoluindo, agora estamos num 
estágio bem mais avançado, claro, das tratativas, negociação, discussão de 
como se dará este modelo operacional, como seria e quais seriam os 
principais produtos focados nesta nova linha de negócios e temos a 
expectativa de que no decorrer deste semestre a gente conclua este 
trabalho, a gente possa vir a mercado para dar mais informações em 
relação de como ela se dará, então estamos na fase final para que a gente 
possa disponibilizar este novo modelo de negócio para a BB Seguridade  
 
Gustavo Lobo: Perfeito, obrigado! 
 

 
Mediadora: Nossa próxima pergunta é do Sr. Domingos do JPMorgan. 
 
 
 
Domingos: Bom dia a todos, são 2 dúvidas. A primeira é sobre a carteira de agri- 
vidas que vocês comentaram que teve uma sinistralidade maior e que a maior 
parte está ressegurada. A minha dúvida é quanto da perda já foi incluída neste 
trimestre e quanto a gente ainda pode esperar tendo algum tipo de impacto para o 
próximo trimestre, depois eu faço a outra. 
 
Werner: Praticamente todo efeito da seca, que foi um efeito fora do normal na 
carteira do seguro agrícola está contabilizado no primeiro trimestre, então não 
esperamos nenhum efeito significativo para os próximos trimestres.  
 
Domingos: A segunda dúvida tange capital. Não algo que seja algo que, dada a 
geração forte de caixa de vocês, é mais uma decisão do Management, mas o que 
chamou a atenção um pouco para mim foi a companhia Aliança do Brasil vocês 
tem um patrimônio líquido ajustado de 1.85 bi e um patrimônio mínimo requerido 
de 1.1 bi, então na foto deste final de trimestre vocês estariam com uma 
insuficiência de capital de 29 milhões. Me parece uma decisão do Management de 
subir dividendos...só queria entender o porquê chegar neste limite e o que 
podemos esperar pra frente, se é trabalhar bem apertado em todas...as outras têm 
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10% a 20% de excesso eu queria entender o porquê deste fato específico.  
 
Werner: Sobre a aliança, ela é a maior entre todas as companhias de seguro, ela 
é a maior, a mais forte geradora de caixa ela tem uma necessidade de capital 
bastante baixa então ela é onde a gente tem folga dentro do próprio mês a gente 
consegue alterar o caixa suficiente caso a gente aperte ela a 100% da 
necessidade ela já volta a gerar um caixa muito grande, então e um resultado 
muito grande também é o que faz a gente ter uma gestão diferente nesta 
companhia subindo mais rapidamente o capital para SH1 e, além disso, ela não 
enfrenta nenhum tipo de volatilidade no resultado, ela tem uma carteira bem 
estável ela vai crescendo mas sem grandes diferenças de resultado ao longo dos 
meses e dos trimestres o que propicia a gente a trabalhar de uma forma mais 
apertada passando sempre o recurso para SH1 e como vocês sabem, a gente tem 
esta filosofia de deixar as empresas com o capital mínimo possível subindo, para 
as sub-holdings inclusive para a BB Seguros e trabalhando fortemente a questão 
operacional das empresas. Então achamos que o resultado financeiro não deixa 
como sendo algo atribuído a gestão da empresa, o resultado financeiro a gente 
consegue fazer ele na holding ou no nosso ponto de vista os nossos investidores 
por isso que a gente distribui tanto dividendo, não temos esta necessidade de 
capital na BB Seguridade como você colocou então essa faz parte da nossa 
filosofia e ele é um pouco referenciado na aliança por conta desta geração incrível 
de caixa mensal e estabilidade no resultado dela. 
 
Mediadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Felipe Salomão da Brasil Plural.  
 

 
Felipe: Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, eu queria fazer mais 
uma pergunta com relação a Prev, vocês mencionaram que a performance 
de abril está bem melhor do que a dos três primeiros meses de 2014 e ai 
quando você olha os quatro primeiros meses de 2014 versus os quatro 
primeiros meses de 2013 o número já está flat. A arrecadação dos quatro 
primeiros meses de 2013 foi de mais ou menos de 8 bilhões de reais, nos 
três primeiros meses de 2014 vocês captaram mais ou menos 5 bilhões 
então as captações de abril deve ter sido em torno de 3 bilhões que é uma 
marca muito boa, é quase 50% da captação do primeiro tri e 2014 inteiro. 
Gostaria de saber se esta conta faz sentido para vocês, se é este número 
que vocês têm na cabeça e depois eu faço uma segunda pergunta. 
 
Labuto: De fato a gente teve um mês de abril bastante bom e quando a 
gente faz a comparação...ele foi bastante bom os motivos nós já colocamos 
em algumas questões anteriores mas vale reforçar que a gente teve no 
primeiro tri um foco grande no periódico e agora a gente vem com um foco 
no nosso produto de esporádico e isso acaba tendo um efeito direto em 
arrecadação em crescimento da contribuição mas como você falou, a gente 
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vê uma tendência de redução deste gap, a gente está praticamente estável 
e num mês de abril muito favorável com número muito próximo ao que você 
falou mas a gente não vai abrir aqui os dados mês a mês mesmo porque 
estes são dados em IFRS mas a gente irá passar os dados para vocês 
acompanharem daqui a pouco teremos os dados da SUSESP para poder 
acompanhar isso também então isto vai facilitar as projeções de vocês. Mas 
outro ponto que achei muito importante focar na Prev, não só em 
arrecadação, que é o nosso guidance mas é a performance da captação 
líquida, ano passado tivemos crescimento de 27% em arrecadação e a 
nossa captação líquida cresceu 5,2% em relação ao ano anterior. Neste ano 
a captação líquida está baixa em relação ao ano anterior, isto está 
claro...Mas os meses que estão por vir é como a gente faz a comparação na 
hora e o guidance é anual são meses em que a captação líquida em 2013 
foram mais baixas a gente tem uma perspectiva de capitação líquida além 
de arrecadação a perspectiva de captação líquida ter um crescimento em 
relação ao apresentado no ano passado muito bom e a captação líquida 
acaba sendo, como o Rafael expos na apresentação, uma informação muito 
importante que faz crescer o ativo que é o crescimento da reserva então a 
gente tem um crescimento da reserva, a gente pode ter um crescimento de 
reserva superior ao ano anterior mesmo sem ter uma performance tão 
extraordinária digamos assim do ponto de vista de arrecadação então este é 
o principal trabalho nosso trazer estabilidade pro fluxo, trazer uma 
recorrência de fluxo e fazer de uma forma que traga resultado futuro para 
companhia.   
 
 
Felipe: Obrigado, minha segunda pergunta, eu queria entender um pouco 
mais o resultado do IRB, se a gente olhar para o primeiro tri de 2014 x o ano 
passado, os prêmios emitidos caíram quase pela metade, os sinistros 
também caíram, apesar dos problemas não do seguro rural e a gente sabe 
que uma boa parte foi ressegurado e a gente sabe que o IRB tem 50% do 
mercado e mesmo com isso tudo o IRB ainda teve lucro. Eu queria entender 
como ele conseguiu ter lucro mesmo com problemas de sinistralidade no 
rural principalmente e também se vocês poderiam passar uma estimativa de 
lucro para gente para o IRB para o ano de 2014 para talvez alinhar um 
pouco nossa estimativa com relação ao IRB. 
 
Werner: Para gente fazer uma estimativa para a performance do IRB a 
gente tem que lembrar a relevância do resultado do IRB para a BB 
Seguridade ele é pouco representativo para a BB Seguridade tanto se tiver 
um resultado negativo como positivo, como ocorreu no primeiro tri do ano 
passado ao que logo depois da gente ter feito a aquisição ele sempre será 
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menos representativo na empresa primeiro pela nossa participação 
acionária que é só 20.5% e pelo tamanho do resultado comparando com as 
outras empresas que fazem parte da BB Seguridade então a gente não dá a 
informação pro mercado, porque a gente tem falado que este é um mercado 
de ROE baixo, quando estabilizado não vai ver uma empresa de 
resseguros, pouquíssimas empresas de resseguro com ROE acima de 20% 
você vai achar isso na faixa de 15% a 20% seria uma boa performance para 
empresa de resseguro e o que a gente espera da empresa é que a gente 
atinja este patamar ao longo do tempo agora temos que lembrar o que ela 
está passando por um momento de reestruturação. Estes dados que você 
levantou, é importante salientar que são de janeiro a fevereiro os dados de 
março não estão aí quando você compara prêmios você tem esta questão 
da base de comparação tem que ser ponderada tem que dividir por dois e 
depois multiplicar por três para dar um comparativo melhor quanto ao ano 
anterior mas de fato a gente está num processo de reorganização com os 
outros sócios para que a gente traga esta empresa para um patamar de 
mercado não só no caso de geração de prêmios mas também 
principalmente no potencial de geração de resultados aos acionistas. 
 
Felipe: Legal, obrigado! 
 
 
Mediadora: Lembrando que para fazer uma pergunta, por favor, digitem *9.  
Sra. Carolina, Goldman Sachs deseja fazer uma pergunta, pode prosseguir. 
 
 
Carolina: Bom dia, parabéns pelos resultados. Minha pergunta é no SH2 que 
também foi outra categoria que vocês não chegaram na meta de crescimento no 
trimestre então, eu queria entender se vocês continuam confiantes no 
cumprimento desta meta e da onde viria esta recuperação ao longo do ano. 
Pergunto isso porque Auto que representa praticamente 50% do prêmio emitido do 
segmento não ter performado ainda tão forte assim ainda que o crescimento de 
frota e o prêmio por veículo tem caído trimestre a trimestre.  
 
Labuto: Temos uma expectativa que em 2014 a gente vá atingir o guidance de 
SH2. Como você bem colocou não performamos muito bem, principalmente no 
canal bancário no primeiro tri a operação de seguro auto isso impacta fortemente 
o faturamento da companhia mas já temos uma série de iniciativas voltadas tanto 
para autos como para danos, são os principais produtos carros-chefes desta 
companhia para que no decorrer do ano a gente coloque ela em linha com as 
nossas expectativas. Então temos plena confiança que ao final do ano a SH2 
estará dentro do guidance no início do ano. 
 
Carolina: Ok. Obrigada. 
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Mediadora: Lembrando que para fazer uma pergunta, por favor, digitem *9.  

Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria 
de passar a palavra para o senhor Marcelo Labuto para as suas 
considerações finais. Por favor, Senhor Labuto queira prosseguir. 
 
Labuto: Agradecemos a participação e confiança de todos, apesar de 
bastante desafiador para alguns seguimentos de negócios, em geral a 
percepção em relação ao desempenho do primeiro tri é bastante positiva e 
reforçamos a confiança para o restante do ano, a nossa equipe de RI 
permanece a disposição para maiores esclarecimentos. Um bom dia a 
todos! 
 
Mediadora: A teleconferência da BB Seguridade está encerrada. 
Agradecemos a participação de todos e lembramos que o material utilizado 
nesta 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. 
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