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Operadora: Bom dia a todos e obrigada por aguardarem, sejam bem vindos à 
teleconferência da BB Seguridade para a discussão dos resultados referentes ao 
quarto trimestre de 2013. Informamos que esse 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 que 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 também 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 de 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 da 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, Sr. Labuto queira prosseguir.  
 
Labuto: Bom dia a todos e sejam bem vindos a nossa teleconferência de 
resultados. Em 2013, nós tivemos uma agenda extensa na BB Seguridade, 
iniciamos o ano com a missão de estruturar a companhia em muitos sentidos. 
Criar e revisitar processos, implementar funções corporativas, desenvolver 
sistema de governança na nova holding e melhorar os mecanismos de 
governança sobre as empresas participadas. Durante as últimas três 
teleconferências, eu tive a oportunidade de discutir os desafios e algumas 
conquistas importantes na visão da administração. Eu tenho convicção de que a 
eleição da conselheira Isabel Ramos para o C.A. e do conselheiro Paulo 
Francheschi para o C.F., sumarizam todo esforço que fizemos para entregar todos 
os compromissos que assumimos durante a oferta. No entanto, mesmo 
reconhecendo a importância deste processo de estruturação e de todas as 
conquistas até aqui, todos nós sabíamos dentro da companhia que o mais 
importante no primeiro ano de operações seria o desempenho financeiro e como o 
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mercado iria avaliar nossa capacidade de execução. Os números falam por si só, 
nosso lucro líquido atingiu 2,5 bilhões de reais em 2013 mesmo considerando 
ganhos extraordinários, nosso resultado ajustado alcançou R$2,3 bilhões de reais, 
superando a mais otimista das projeções dos analistas. Lembro que quando 
divulgamos nosso guidance para 2013 com enorme retorno sobre o PL que 
compreendia um resultado recorrente entre 2,2 e 2,4 bilhões de reais, parte do 
mercado achou os números muito agressivos, agora podemos dizer que se não 
fosse a abertura da curva de juros nós estaríamos comemorando o atingimento da 
parte mais alta do intervalo de estimativas do nosso guidance, o que enaltece todo 
trabalho feito pela força de vendas do Banco do Brasil, que eu não poderia deixar 
de destacar nesse momento. Considerando a distribuição de dividendos, 
atingimos o guidance de retorno e também as projeções de crescimento de receita 
da Brasilcap e SH2. No caso da Brasilcap, nós antecipamos parte do crescimento 
que seria de se esperar para o ano de 2014, o que deverá beneficiar o resultado 
financeiro daquela companhia daqui para frente, já que uma parte relevante das 
reservas foi reprecificada e do lado do ativo, a empresa deverá se beneficiar de 
taxas de juros mais elevadas. Por outro lado, nós não atingimos as estimativas 
para crescimento das receitas da Brasilprev e SH1. Já está claro que todo o 
impacto que a volatilidade no mercado de juros trouxe para os resultados das 
carteiras e o quão desafiador se tornou o cenário para novas captações de 
previdência. No caso da SH1, apesar de termos rendas abaixo do previsto de 
produtos de vida, as receitas do canal bancário cresceram 42% impulsionando as 
receitas da BB corretora e melhorando o resultado líquido da SH1, uma vez que 
este canal possui melhor índice combinado, de qualquer maneira entendo que a 
melhor forma de avaliar nosso desempenho é analisando o mercado. Nossa 
participação de mercado combinada superou 24% com crescimento de quase 3 
pontos percentuais, não apenas ganhamos mercado, mas crescemos mais rápido 
em segmentos que consideramos chave para nossa estratégia. Vida prestamista, 
rural, previdência e capitalização... eu destacaria a Brasilprev que alcançou a 
liderança em arrecadação pela primeira vez em sua história, e respondeu por 55% 
de toda captação líquida da indústria no ano passado. Outro tópico importante que 
gostaria de abordar é relacionado ao programa de ADR de nível 1, apenas para 
atualizá-los, nós estamos prestes a arquivar a documentação na CVM e 
esperamos que o programa esteja implementado até a metade deste semestre. 
Por final nós anunciamos ontem a distribuição de 1,2 bilhões de reais em 
dividendos, considerando o montante pago em agosto o total de dividendos 
distribuídos chegou a 2 bilhões de reais, o que equivale a 80% do nosso lucro 
líquido, em linha com outro compromisso que havíamos assumido durante a 
oferta. Esses eram os pontos que eu gostaria de destacar antes de passarmos 
para a apresentação. Muito obrigado a todos, passo a palavra ao nosso CFO que 
irá nos guiar pela apresentação e seção de perguntas e respostas. 
 
Werner: Obrigado Labuto, obrigado a todos por participarem da nossa 
teleconferência. Iniciando na página 3, temos alguns destaques do ano de 2013. 
Nosso lucro líquido ajustado foi de 2,3 bilhões de reais, o que representou um 
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crescimento de 29% em relação a 2012 e um retorno sobre o patrimônio líquido 
médio de 35,9%. Nossa participação de mercado em novembro de 2013, incluindo 
receitas de seguros, capitalização e previdência, atingiu 24% cerca de 3,1 pontos 
percentuais superior em relação a nossa participação em 2012. Das nossas 
operações de seguros, observamos uma melhora no desempenho operacional, 
tanto na SH1 quanto na SH2, o índice combinado da SH1 ficou em 74% este ano, 
redução de 4,1 pontos percentuais em relação ao ano passado. Já na SH2, este 
índice ficou em 97% com melhora de 1,2 ponto percentual em relação ao ano 
passado. Mais adiante, nesta apresentação, vamos detalhar melhor o 
desempenho destas companhias. No segmento de previdência, observamos um 
crescimento de 27% de contribuições este ano, mesmo em um cenário bastante 
difícil para novas captações por conta da volatilidade no mercado de juros futuros. 
Vale ressaltar aqui que a Brasilprev foi responsável por 55% do total da captação 
líquida do mercado durante 2013. Em capitalização, atingimos um volume recorde 
de arrecadação este ano, com crescimento de 62% sobre o ano passado. O que 
levou a uma participação de mercado acima de 29% e reforçou nossa liderança no 
segmento. As receitas de corretagem somaram 1,8 bilhões de reais nesse ano 
com crescimento de 30% sobre 2012, onde podemos destacar o crescimento das 
receitas provenientes principalmente de SH1 e Brasilcap. E concluindo a lista de 
destaques, distribuímos 2 bilhões de reais a título de dividendos referentes as 
receitas sobre saldo de 2013, valor equivalente a 80% do lucro líquido deste ano. 
Na tela 4, apresentamos nossa prestação de contas em relação ao guidance 
2013, como podem ver, atingimos a maioria dos indicadores. No primeiro deles, o 
de retorno sobre o patrimônio líquido, podemos considerar como atingido se 
levarmos em conta a distribuição de dividendos deliberada pelo conselho de 
administração, em 7 de fevereiro de 2014. Sensibilizando nosso PL pela 
distribuição de dividendos, nosso retorno seria de 38,4% portanto, dentro da faixa 
entre 37% e 41%. O que nos leva a concluir que se não fosse a volatilidade do 
mercado de juros futuro, que impactou significativamente no resultado financeiro 
de todas as companhias, nós teríamos ficado bem próximos ao topo do intervalo. 
Isso seria equivalente a um lucro líquido de 2,4 bilhões de reais. No guidance de 
prêmios emitidos na SH2, ficamos no meio do intervalo de 15% a 20%, com 
17,2%.  E em arrecadação de capitalização, nós ficamos bem próximos ao topo do 
intervalo proposto com 62% de crescimento. Ficamos fora do intervalo proposto 
para o crescimento de prêmios emitidos na SH1, onde o desvio ocorreu 
principalmente pelo desempenho abaixo do previsto nas vendas de produtos do 
segmento vida. Exceto prestamista nesta visão, principalmente no 3T13. Cabe 
salientar que durante o segundo semestre de 2013 o foco foi redirecionado para o 
produto de maior recorrência e não necessariamente maior tíquete médio, o que 
também teve impacto no ritmo de crescimento. O outro indicador que também 
ficamos fora do intervalo proposto, foi o de contribuições no segmento de 
previdência, neste caso o ano de 2013 foi muito difícil para a indústria por conta da 
volatilidade do mercado de juros futuros, que impactou na rentabilidade dos 
fundos, trazendo um cenário conjuntural bastante desafiador para novas 
captações.  Vale ressaltar que tanto no guidance de prêmios da SH1 quanto de 
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contribuições de previdência, o desvio no intervalo proposto foi pequeno. E 
conforme página 5, o desempenho da BB Seguridade foi muito superior ao do 
mercado, sempre considerando dados acumulados até novembro por ser a última 
informação disponibilizada pela SUSEP. Em uma análise excluindo a BB 
Seguridade do desempenho do mercado, no caso de prêmios emitidos na SH1, 
por exemplo, nosso crescimento no ramo de pessoas foi de 22% enquanto o 
mercado cresceu 17%, em rural nós crescemos mais de duas vezes o crescimento 
do mercado, e no ramo de habitacional nosso crescimento foi mais de quatros 
vezes o superior ao da indústria. Em previdência atingimos um crescimento de 
28% em contribuições, enquanto a indústria apresentou retração de 2,4%. Nossa 
captação líquida cresceu 5,2% enquanto que na indústria, o volume de captação 
líquida caiu 48,5% em relação a 2012. Outro ponto que merece destaque foi de 
arrecadação de títulos de capitalização, em que nós atingimos um crescimento de 
57% até novembro, enquanto a indústria cresceu 14%. Na próxima página 
observamos os principais efeitos sobre o resultado financeiro que foi outro ponto 
que sensibilizou o resultado deste ano. Como podem ver, a curva de juros futuro 
se considerarmos o vértice com vencimento para janeiro de 2018, por exemplo, 
abriu mais de 4 pontos percentuais em relação ao fechamento deste mesmo 
contrato no final de 2012. Esta abertura da curva afetou de maneira significativa a 
marcação a mercado dos títulos de renda fixa e impactou negativamente na 
rentabilidade das aplicações financeiras de todas as companhias, principalmente 
na Brasilcap e SH2, que tinham um maior volume de aplicações de títulos pré e 
atrelados a índices de preços. Neste ano, o resultado financeiro das companhias 
contribuiu com 19% do lucro líquido, enquanto em 2012 o resultado financeiro foi 
responsável por 30% do lucro daquele ano. No quarto trimestre, tivemos alguns 
eventos extraordinários que influenciaram no lucro líquido da BB Seguridade, 
como podem ver na página 7.  Para uma melhor análise do desempenho 
operacional foram expurgados estes efeitos, os quais estamos detalhando neste 
slide. Em novembro houve a adesão ao REFIS para pagamento das obrigações 
de PIS e COFINS das coligadas Mapfre vidas e Mapfre seguros gerais do grupo 
segurador e da BB corretora. Com a adesão foi possível a redução em 100% das 
multas em casos legais e fez com que o pagamento fosse menor do que o volume 
provisionado nas companhias para estas obrigações, com isso houve a reversão 
das provisões o que impactou positivamente nos nossos resultados.  Nesse 
trimestre tivemos também como evento extraordinário o reforço para as provisões 
para o IbNR (sinistros ocorridos e não suficientemente avisados) na SH1 e SH2 e 
que nesse caso influenciou de forma negativa os resultados da companhia. Além 
disso, tivemos também alguns ajustes na nossa participação do IRB. Se 
considerarmos o lucro contábil, atingimos no trimestre 904 milhões de reais e no 
ano 2,5 bilhões de reais. Na página 8, o volume total de receitas incluindo prêmios 
de seguros, contribuição de previdência e arrecadação de capitalização atingiu 13 
bilhões de reais no quarto trimestre de 2013, crescimento de 49% em relação ao 
terceiro trimestre de 2013 e 32% sobre o quarto trimestre de 2012. No ano de 
2013, o total de receitas neste mesmo critério atingiu 43,6 bilhões de reais, 
crescimento de 30% em relação a 2012. No trimestre o lucro líquido ajustado de 
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707 milhões de reais representou um incremento de 29% em relação ao trimestre 
anterior e demonstra a sazonalidade das vendas concentradas no final do 
semestre. Com o bom desempenho operacional das coligadas foi possível 
também impulsionar o faturamento da BB corretora e possibilitou que a BB 
Seguridade chegasse a um lucro líquido recorrente de 2,3 bilhões de reais em 
2012, crescimento de 29% no ano e aumento de 3 pontos percentuais no retorno 
do PL mesmo num ano de cenário adverso para o resultado financeiro. A partir do 
próximo slide, vamos comentar o desempenho de cada uma de nossas 
companhias. Agora na página 9, segmentos de seguros de vida, habitacional e 
rural o total de prêmios emitidos alcançou um total de 1,7 bilhões de reais no 
quarto trimestre aumento de 14% sobre o terceiro trimestre de 2013 e 32% em 
relação ao quarto trimestre de 2012. Em 2013 o total de prêmios atingiu 6,2 
bilhões de reais, um aumento de 34% em relação a 2012 impulsionado pelos 
ramos de vida, prestamista e rural. A expansão do resultado de seguro da SH1 fez 
com que o lucro líquido no quarto trimestre superasse em 41% o resultado do 
terceiro trimestre e em 80% do quarto trimestre de 2012. O bom desempenho nas 
operações de seguros em 2013 fez com que a SH1 atingisse um crescimento de 
40% no ano com retorno sobre o PL subindo 9,6 pontos percentuais e 
compensando o resultado financeiro um pouco mais fraco do ano. Na próxima 
página, apontamos os principais indicadores de desempenho da SH1, já 
considerando a realocação dos resultados com resseguro nas respectivas linhas 
da DRE. No quarto trimestre o índice combinado atingiu 68,4% bem abaixo do 
patamar de 76% do trimestre anterior, podemos notar pelos indicadores uma 
queda significativa neste trimestre nos índices de sinistralidade e despesas gerais 
e administrativas. Quando olhamos para o ano de 2013, todos os indicadores 
reduziram em relação ao ano passado com a sinistralidade caindo 2,1 pontos 
percentuais e o comissionamento 1,4 pontos. Na página 10, no segmento de 
seguros patrimoniais, o total de prêmios emitidos no quarto trimestre foi 5% menor 
que no trimestre anterior, mas comparando o mesmo período do ano anterior, os 
prêmios emitidos cresceram 19% principalmente no ramo de danos. Considerando 
o ano de 2013 fechado, o crescimento foi de 17% com aumento tanto na carteira 
de autos como na carteira de danos. Como podem ver no gráfico, que mostra o 
resultado líquido de SH2, apesar do crescimento em prêmios, o lucro líquido foi 
13% menor influenciado pela alta volatilidade dos juros que refletiu num resultado 
financeiro mais fraco em 2013. No slide seguinte, temos os indicadores de 
resultado pelos efeitos do resultado de resseguro da SH2, no quarto trimestre de 
2013, o índice de sinistralidade ajustado caiu 2,8 pontos percentuais em relação 
ao ano passado e 5,5 pontos num comparativo com o terceiro trimestre de 2013. 
Em contrapartida o crescimento de 3 pontos percentuais nas despesas gerais e 
administrativas em 12 meses ocorreu pelo aumento na linha de outras despesas 
com pagamento neste trimestre de despesas ligadas ao fundo de estabilidade do 
seguro rural. Assim como na SH1, o índice combinado melhorou com redução de 
1,2 ponto percentual com a melhora do índice de comissionamento. Em 
previdência no próximo slide, o total de contribuições no ano cresceu 27% com 
VGBL se mantendo como principal fonte de captação de recursos. No quarto 



 

 
 

Transcrição de Teleconferência 

Resultado | 4T13 

BB Seguridade (BBSE3) 

12 de fevereiro de 2014 

trimestre de 2013 as contribuições somavam 7,4 bilhões, volume 29% maior 
quando comparado com o mesmo período de 2012. O lucro líquido da Brasilprev 
atingiu 592 milhões de reais em 2013, crescimento de 24% sobre 2012 puxado 
pelo crescimento das receitas com taxa de gestão resultado do aumento do 
volume médio de ativos sobre gestão. A Brasilprev fechou o ano de 2013 com 
84,4 bilhões de reais de ativos sobre gestão, um crescimento de 24% em relação 
a 2012, fruto do aumento de contribuições associado ao baixo índice de resgates. 
No slide 14, podemos perceber que mesmo num ambiente de alta volatilidade, que 
afetou toda indústria de previdência complementar aberta no Brasil, a Brasilprev 
apresentou um desempenho em termos de contribuições e captação líquida muito 
superior ao da indústria. Nesta página, introduzimos alguns comparativos entre o 
desempenho da Brasilprev, desempenho do mercado, o que ao nosso modo de 
ver, que seria uma boa base de comparação e uma justa base de comparação. O 
desempenho do mercado excluindo a performance da Brasilprev. Em 
contribuições em um comparativo do acumulado até novembro de 2013, que foi a 
última informação disponibilizada pela SUSEP, a Brasilprev apresentou um 
crescimento de 28% em relação ao mesmo período de 2012, enquanto a indústria, 
excluindo a participação da Brasilprev, teve retração de 2%. Quando olhamos a 
captação líquida o mercado atingiu um resultado 49% menor que 2012 chegando 
a registrar inclusive resgate líquido em alguns períodos enquanto a captação 
líquida da Brasilprev cresceu 5% em relação a 2012. No gráfico, na parte inferior 
do lado direito desta página, nos podemos observar que a Brasilprev ficou com 
55% de toda captação líquida do mercado em 2013. No próximo slide, temos 
nosso desempenho em capitalização. No quarto trimestre de 2013 a Brasilcap 
atingiu 1,8 bilhões de reais em arrecadação com crescimento de 77% no 
comparativo com o quarto trimestre de 2012. No acumulado de 2013, a 
arrecadação atingiu 6,3 bilhões de reais com forte contribuição dos planos de 
pagamento único. O resultado financeiro no quarto trimestre apresentou forte 
recuperação com crescimento de 6% em relação ao quarto tri de 2012 e de 95% 
no comparativo com o terceiro trimestre de 2013. Quando olhamos o resultado 
financeiro fechado de 2013, temos uma queda de 68%. A Brasilcap foi nossa 
companhia mais sensibilizada pela abertura da curva de juros futuros, o que é 
natural pela maior concentração e aplicações financeiras em títulos pré-fixados e 
atrelados a índices de preços em linha com o passivo que temos que é, em sua 
grande maioria, pré-fixados. Vale lembrar que foram adotadas uma série de 
medidas para mitigar estes efeitos, entre elas o hedge que proporcionou um 
resultado positivo de 67 milhões de reais em 2013 e uma alocação maior de 
recursos na categoria de mantidos até o vencimento. Neste cenário, o lucro líquido 
da Brasilcap, demonstrou forte recuperação no quarto trimestre de 2013 com 
crescimento de 6% em relação ao quarto trimestre de 2012 e de 94% comparado 
ao terceiro trimestre de 2013. Num comparativo anual, o resultado financeiro 
pesou um pouco e o lucro líquido foi 21% menor que o resultado alcançado em 
2012. O que demonstra a sólida performance operacional da companhia, 
enquanto a queda do resultado financeiro foi 68% em relação a 2012, a redução 
do lucro foi 3 vezes menor. No slide seguinte, podemos ver como o reflexo do 
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aumento das vendas da Brasilcap, um aumento do resultado com sorteio 
explicado por um maior número de contemplados em sorteios após o lançamento 
do produto Ourocap Torcida em 2013 e também o aumento da arrecadação. No 
gráfico abaixo e a direita do slide, podemos ver a evolução das reservas técnicas 
que cresceram 47% em um ano. Cabe destacar o elevado índice de 
comissionamento da Brasilcap que chegou em 45,1% em 2013 com crescimento 
de 4,1 pontos percentuais em relação a 2012. E este elevado comissionamento 
tanto percentual quanto absoluto, decorrente de um aumento das arrecadações e 
na mudança no mix de produtos ofertados em 2013, como comentamos no slide 
anterior, gerou um aumento na participação da Brasilcap na composição da 
receita da BB corretora como observaremos agora no próximo slide. Passando 
então para a BB Corretora, na página 17 da apresentação, a receita de 
corretagem cresceu 30% em 2013 puxado principalmente pelo crescimento de 
prêmios nos segmento de vida, rural e habitacional e pelas vendas de título de 
capitalização. O lucro líquido do quarto trimestre de 2013 foi de 270 milhões de 
reais, crescimento de 50% em relação ao quarto trimestre de 2012 e 24% em 
relação ao terceiro trimestre de 2013, o que é absolutamente normal uma vez que 
o quarto trimestre é o período que normalmente concentra o maior volume de 
vendas. No ano de 2013, o lucro líquido ajustado da BB Corretora, foi de 913 
milhões de reais com crescimento de 38% no comparativo com 2012 e a margem 
líquida atingiu 52% com crescimento de 3 pontos percentuais sobre 2012, fruto de 
um melhor resultado financeiro. Para finalizar, apresentamos na página 18, nosso 
guidance para o exercício 2014, com base nos números de 2013 e nas nossas 
expectativas para o ano, temos então um retorno sobre o patrimônio líquido médio 
de 44 a 49%. O que representa em termos de lucro, uma faixa de 2,8 a 3.2 bilhões 
de reais. Para os prêmios emitidos na BB Mapfre Sh1 nós temos um crescimento 
de 24% a 32%, quanto ao crescimento de prêmios emitidos na Mapfre BB SH2, 
esperamos uma evolução de 19 a 26%, para o segmento de previdência 
projetamos um crescimento entre 33% e 47% de arrecadação e para capitalização 
estamos esperando um crescimento entre 10 e 15%. Agradecemos a todos e 
agora podemos ir para a seção de perguntas e respostas.  
 
Operadora: 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. 
 
Sra. Regina Sanches do Itaú BBA deseja fazer uma pergunta. 
 
Regina Sanches: Bom dia a todos, parabéns mais uma vez pelo resultado muito 
bom. Realmente entregaram muito bem... e se não fosse a parte de abertura da 
curva de juros acho que seria melhor ainda do que todos esperavam no início do 
ano. Tenho duas perguntas: a primeira é em relação ao guidance, principalmente 
na parte da Brasilprev, o crescimento de 33 a 47% parece desafiador 
considerando uma aceleração em relação ao que foi realizado em 2013 um 
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crescimento de 27%. De onde vocês acham que pode vir este crescimento... se 
isso vai depender muito da performance dos fundos de previdência ou se vocês 
estão vendo alguma mudança regulatória que irá ajudar o segmento... porque eu 
achei muito bom este guidance. E a segunda pergunta é mais específica na BB 
Mapfre SH2 é que a gente viu um aumento nas despesas operacionais, vocês até 
mencionaram no montante de 49,6 milhões de reais, relacionado ao fundo de 
estabilidade do seguro rural e também um reforço de provisões técnicas 
relacionadas a resseguros. Só gostaria de saber se este montante de 49.6 milhões 
de reais que vocês deixaram no lucro recorrente da empresa, mas que eu entendo 
que estão ligadas a operação. Vocês esperam que este montante desta ordem de 
grandeza de 49 milhões se repita nos próximos trimestres ou teve algo mais 
extraordinário no quarto trimestre relacionado a isso? Obrigada.  
 
Werner: Regina obrigado pelas perguntas, vamos iniciar pela pergunta 
relacionada a BB Mapfre SH2 e a linha de outras despesas. Essa questão dessas 
provisões, da PDD e do reforço o que acontece é que de fato são despesas que 
ocorrem semestralmente, trimestralmente falando, nas empresas, e a gente tem 
uma dificuldade muito grande de separar o que dessa parte do resultado é 
recorrente e o que não é. Então a expectativa é que isso continue acontecendo 
mensalmente, e claro que em ordens de grandeza que vão depender da 
movimentação e da performance de cada uma dessas empresas. Então a gente 
não teria como separar isso e arbitrar um valor que seria recorrente ou não. Então 
dos valores, 23 milhões é relacionado ao fundo de estabilização do seguro rural e 
26 milhões relacionado ao reforço de PDD relacionado a resseguro. Então são 
questões que são recorrentes. A gente realmente vê que a dificuldade é separar 
nesse efeito que foi colocado o que seria recorrente e o que não seria. Então de 
fato isso vai continuar acontecendo e provavelmente em magnitudes diferentes 
nos próximos trimestres. Agora o Labuto vai responder a sua 1ª pergunta sobre 
Brasilprev. 
 
Labuto: Olá Regina bom dia, obrigado pela sua pergunta. Com relação ao nosso 
guidance Regina, a gente sempre busca em todos os números que a gente 
demonstra para o mercado, ter o máximo de transparência possível para 
demonstrar quais são os nossos desafios e o que a gente busca com as nossas 
ações para trazer retorno para a companhia e para os nossos investidores. No que 
se refere ao guidance específico da Brasilprev, a gente assim como os outros 
entende que é um guidance desafiador, mas ele reflete o que a gente vem 
buscando com todas as iniciativas que a gente vem desenvolvendo e construindo, 
tanto junto a Companhia como no nosso próprio canal de distribuição, a rede de 
agências do Banco do Brasil. Então, ele vem alinhado com as expectativas, é 
claro que com um mercado mais estável, mesmo com um mercado com toda a 
volatilidade em 2013, nessa companhia a gente obteve um crescimento na ordem 
de 27%. Então a gente entende que, dada nossa estratégia, nosso plano de 
negócios, tudo o que a gente vem desenvolvendo e construindo esse guidance, 
mesmo desafiador, ele é factível. Então a gente vai trabalhar em busca do seu 
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atingimento e temos diversas iniciativas destacando algumas ações no segmento 
de pessoa jurídica, um novo portfolio para micro e pequenas empresas, portfólio 
específico para médias e grandes empresas, e todo um trabalho realizado junto ao 
segmento de alta renda do Banco do Brasil que vem constantemente evoluindo no 
processo de segmentação dos seus clientes e por consequência trazendo uma 
base bem mais adequada ao portfolio que a gente vem desenvolvendo e 
oferecendo a estes clientes. Então mesmo desafiador a gente entende que é 
factível e vamos em busca do atingimento desse guidance. Obrigado Regina. 
 
Regina Sanches: Perfeito, se você me permitir um follow-up. Dentro dessa 
estratégia do segmento de alta renda, eu sei que vocês dão, por exemplo o break 
down no caso da capitalização, o quanto foi pagamento único e pagamento 
mensal. Tem também uma estratégia de focar mais em contribuição mais 
periódica relacionada a uma grande contribuição na questão de sucessão e 
também teria como dar um pouco de cor a respeito deste break down, se se 
espera crescer mais num ou no outro ou qual seria mais interessante para 
companhia em termos de rentabilidade, agradeço. 
 
Labuto: Para 2014 estamos com um mix mais azeitado à nossa estratégia de 
indução. No segmento de varejo, estamos mais voltados para trabalhar os 
pagamentos mensais o que traz para companhia um resultado mais sustentável 
de longo prazo. No segmento de alta renda, temos condições de antecipar estes 
valores, então conseguimos trabalhar com uma estratégia mais efetiva os 
pagamentos únicos, então temos estratégias específicas que estão sendo 
direcionadas para este segmento onde a busca é você antecipar este recurso para 
o plano de previdência deste cliente e por consequência para a companhia.  
 
Werner: Só complementando, como o Labuto colocou, nesta questão do varejo no 
periódico ele é muito importante e vai continuar sendo uma das nossas principais 
estratégias por conta da recorrência e da formação da reserva que é muito 
importante. O crescimento na alta renda também não pode deixar de ter este foco 
tão grande e isso vai continuar, isso tudo sempre alicerçado dentro das estratégias 
dentro da Brasilprev e muito conversado com a rede de distribuição do Banco do 
Brasil. E além disso, a gente não espera para o período de 2014, por mais que 
exista um reflexo de volatilidade, um cenário o ano inteiro como foi no ano 
passado. Ele tende a ter um período mais curto de volatilidade, em termos de 
quantidade de meses do ano, o que numa visão anual a gente espera que a 
indústria como um todo não tenha a mesma performance de 2013, tenha uma 
performance superior. Com a indústria tendo uma performance superior, com um 
melhor cenário na visão global, isso tende a favorecer o produto da Brasilprev . 
Então mesmo num cenário de contração a gente conseguiu crescer 27%, num 
cenário ainda que não seja tão forte como 2012, a gente consegue sinalizar um 
crescimento bastante expressivo e isso está refletido no guidance, nas metas e 
orçamentos da companhia e da rede de distribuição do Banco do Brasil. 
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Labuto: Regina, como você pediu um pouco mais de cor no que se refere a 
relação, a gente vinha com uma tendência de uma distribuição muito mais pesada 
em cima do pagamento único, a relação estava mais ou menos em 90-10 e agora 
em 2014, a gente está mudando o mecanismo de indução para estes produtos e o 
esporádico tende a continuar, quando a gente está fazendo a leitura de 
faturamento com valor representativo, alto... natural isso, porém poderemos 
apreciar um crescimento dessa correlação do pagamento mensal. Então estamos 
trabalhando com a busca em torno de 70-30 já para 2014. 
 
  
Regina: Perfeito Werner e Labuto, muito obrigada!  
 
Operadora: Sr. Vitor, da Credit Suisse deseja fazer uma pergunta. 
 
Vitor: Gostaria de fazer uma pergunta na mesma linha da Regina com relação ao 
guidance, no que diz respeito a Brasilcap... este foi um guidance que enxergamos 
um pouco mais conservador, a gente até entende que o segundo tri do ano 
passado foi bastante forte em relação às vendas e seria natural esperar uma 
desaceleração. Mas aí a gente ficou um pouco na dúvida se a desaceleração 
esperada por vocês para este ano não seria demais. Eu queria ter uma leitura com 
relação a isso, se existe uma expectativa que um número maior de feriados 
concentrados no primeiro semestre ou a copa do mundo como um evento 
importante possa atrapalhar as vendas ou eventualmente no produto de 
capitalização por conta do ourocap torcida, enfim se nos puder ajudar a ter um tipo 
de leitura nesse sentido e se vocês pudessem comentar como está o processo em 
relação a Nossa Caixa de venda por meio deste canal das agências que foram 
incorporadas ao longo dos últimos meses, como tem sido a distribuição dos 
produtos de Seguridade nas agências da Nossa Caixa e como isso pode contribuir 
para ter uma aceleração no top line de vocês. 
 
Labuto: Com relação ao guidance da Brasilcap, na nossa percepção não há 
nenhum evento em 2014 que vá impactar na distribuição do produto. O que tem é 
um ajuste da nossa estratégia com relação ao mix do portfolio que a gente está 
distribuindo. Como já comentamos com vocês, temos um plano de negócios 
estruturado para cinco anos, onde a gente vem perseguindo diversas entregas, 
diversas iniciativas que estão todas alinhadas com os objetivos da nossa 
companhia e com os objetivos que a gente demonstrou para o mercado ao 
fazermos o processo de abertura de capital da BB Seguridade. O guidance vem 
no sentido de fazer este alinhamento com o que realizaremos em 2014. Mas 
mesmo olhando ele é um crescimento igual ou superior ao que o mercado de 
capitalização vem prevendo para 2014 então as nossas expectativas é que ele 
será atingido e pode até ser que tenhamos uma surpresa que ele se comporte na 
parte mais alta da range do guidance, mas é muito mais um alinhamento do mix 
de distribuição do que a gente pretende realizar neste ano do que qualquer 
movimento de mercado ou qualquer consequência de Copa do Mundo ou eleição 
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ou o que seja...está muito mais alinhado a nossa estratégia. Entrando na sua 
segunda pergunta, o guidance é um guidance que não conta com o antigo BNC, 
com as agências que a gente adquiriu no processo de aquisição do Banco Nossa 
Caixa e dando um follow-up sobre esta situação a gente continua com os nossos 
esforços. Como eu mencionei na última apresentação de resultados no terceiro tri, 
ao evoluir a gente viu que as discussões precisavam ser um pouco mais 
profundas do que a gente imaginou num primeiro momento. A gente continua 
evoluindo, temos boas perspectivas para conclusão deste processo e em breve 
conseguiremos liberar este canal, mas o guidance não conta estas cerca de 600 
agências como distribuidoras do produto. 
 
Vitor: Perfeito Labuto, obrigado mais uma vez. 
 
Operadora: Próxima pergunta do sr. Domingos do JP Morgan  
 
Domingos: Bom dia e parabéns pelo resultado muito forte.  Minha dúvida é sobre 
o que ele já perguntou sobre o excesso de conservadorismo e a segunda é com 
relação ao guidance, queria entender um pouco, se puderem dar um pouco mais 
de cor... que tipo break down vocês esperam entre margem de subscrição, que 
nesse ano pelo menos para mim pareceu margens excepcionalmente boas em 
contrapartida de um resultado financeiro mais desafiador pela curva de juros. 
Queria entender quando vocês passam este guidance de ROE, que tipo de 
contribuição vem de receita financeira, o que a gente pode esperar de receita 
financeira ano contra ano. Obrigado. 
 
Werner: Domingos obrigado pela pergunta. Quando a gente vê as margens das 
empresas e também o financeiro, é claro que a gente considera que 2013 foi um 
ano atípico. A gente teve um movimento em que curva que vinha numa trajetória 
descendente em 2012 e em 2013 ela reverteu esta tendência e subiu como a 
gente mostrou, aproximadamente 4 p.p., um crescimento bem forte, o que 
impactou em um primeiro momento o resultado das companhias por conta do 
efeito da marcação ao mercado, mas tem um efeito positivo no médio e no longo 
prazo no crescimento da receita financeira relacionada a ativos com uma 
precificação superior. Isto faz com que para 2014, é claro que a gente não tem 
aqui um percentual que a gente possa abrir ao mercado, mas a gente espera que 
a participação no resultado financeiro em termos absolutos em cada companhia 
seja superior em 2014 do que a gente observou em 2013, primeiro por conta 
desse movimento, segundo por conta de algumas iniciativas em instrumentos que 
foram utilizados nas companhias para reduzir os efeitos de qualquer volatilidade e 
também o vencimento de parte das carteiras que podem pela gestão de ativos 
dessas companhias serem marcados a vencimento, alguns deles inclusive 
vencimentos não longos, vencimentos de até 2 ou 3 anos, mas com remunerações 
muito superiores ao que a gente tinha em anos anteriores, por exemplo 2012, 
então este é um ponto. Do lado da margem, a gente espera que ela continue, na 
maioria das companhias a contribuição, se espera a mesma margem ou com 
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alguma melhora relacionado a todas as ações também em curso nas companhias 
de controle de despesas administrativas, melhor eficiência em cada uma delas 
que é um processo contínuo em todas as companhias que eram participadas pela 
BB Seguridade, então isto deve continuar acontecendo em 2014 e também pela 
questão do mix de canal. Em algumas companhias a gente tem a participação de 
canais que já por questões históricas tem sinistralidades menores do que o canal 
corretor, por exemplo, que é o bancassurance, e isso deve permanecer e 
continuar sendo estratégia para 2014. Então de fato, percentualmente falando, é 
difícil falar qual vai ser a relevância que a gente espera, mas esperamos em 
termos absolutos uma melhora, mas também continuaremos trabalhando a parte 
da margem, então isto leva a melhorias no resultado sem necessariamente você 
mudar a participação de cada um destes componentes no resultado das 
empresas. 
 
Labuto: Domingos, é o Labuto. Queria só complementar uma questão. Desde o 
primeiro momento ao desenvolvermos o guidance em 2013, a nossa preocupação 
tanto do que queríamos demonstrar para o analista e o investidor era... o racional 
do nosso guidance estar calcado em demonstrar para o mercado que o nosso 
crescimento ele vem da operação, tanto é que as nossas linhas de 4 das 5 linhas 
de guidance estão calcadas em cima de arrecadação e prêmio e também 
considerando que nós somos uma companhia que paga dividendos em 80% de 
dividendos com a retenção mínima de recursos somente para questões de capital 
ou algum tipo de investimento, a nossa linha de ganhos com resultado financeiro, 
ela é menor. Ela é claro que sempre faz compor o resultado, é importante, a gente 
acompanha isto fortemente, mas na formação do resultado da companhia ela é 
menor, exatamente por conta destas questões. A gente é muito mais focado em 
trazer resultados a partir do nosso core, das linhas de negócio que a gente se 
dispõe a entregar. Então era só isso que eu queria reforçar. 
 
Domingos: Excelente. Só para ver se eu entendi. Eu estava olhando 
sinistralidade na SH1 e SH2 que em termos de volumetria de prêmios são as mais 
relevantes, ela foi de 39% para 33% de sinistralidade em 2013 e 57% para 55,7% 
na SH2, vocês veem então espaço para manter ou flat ou melhora na contribuição 
de subscrição, ou seja, melhora desses índices ainda dos níveis que foram 
publicados em 2013. É isso mesmo? 
 
Werner: Domingos, extamente isso. A gente percebe que os números são 
melhores do que 2012, e o trabalho que é desenvolvido em cada uma das 
companhias é de continuar tentando melhorar. Claro que isso é um esforço diário 
nas companhias, diretoria e executivos de cada uma das companhias buscam 
isso, mas a nossa intenção é que a gente tente continuar melhorando os nossos 
índices tanto na SH1 como na SH2.  
 
Domingos: OK, Obrigado e parabéns mais uma vez. 
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Operadora: Próxima pergunta é do Sr. Carlos Firetti do Bradesco Corretora. 
 
Carlos: Minhas perguntas em relação ao guidance, eu gostaria que vocês 
falassem um pouco sobre o guidance da SH1, vocês classificaram o guidance 
para previdência como desafiador, mas factível, da forma que vocês colocaram o 
guidance de capitalização parece vocês tem um otimismo maior em relação a 
onde vocês podem se situar neste guidance e como fica em relação a SH1 e eu 
queria que vocês falassem um pouco da composição deste guidance para SH1, 
não necessariamente em números, mas que linha da SH1 ou linhas será o 
principal driver para atingir estes números. 
 
Labuto: Com relação a SH1, também entendemos quando relatei na pergunta 
anterior, todos nossos guidances a gente entende como desafiadores, o da SH1, 
não diferente disso, ele está muito calcado no trabalho que a gente vem 
construindo para os produtos deste segmento. A gente vem num trabalho forte 
nestes anos em cima do Vida, em cima do Prestamista, onde nos resultados 
futuros a gente sempre observa um ganho com isso por conta do seu modelo de 
acumulação de receitas então quanto mais a gente vende produtos de prestamista 
e vida, melhor é a recorrência destes produtos no futuro. Nós temos uma boa 
expectativa em 2014 quando a gente olha para o segmento PJ, onde eu também 
gostaria de destacar, o Banco do Brasil é o principal player do mercado no que se 
refere a micro, pequenas e médias empresas, a gente ainda não está atuando 
com um produto específico para este segmento. Então o Banco do Brasil tem 2 
milhões de empresas que detém limite de crédito que estão trabalhando, operando 
com o BB e onde hoje eu não estou colocando nenhum tipo de produto de 
prestamista. Então nossa expectativa é de um crescimento rápido e oportuno 
nesse segmento, então trabalhando apenas com a penetração similar a que a 
gente tem hoje na pessoa física, que na nossa forma de enxergar esse ramo de 
negócios, a gente entende que a penetração pode ser maior do que na pessoa 
física, já traz um grande benefício de resultado ainda em 2014. Então as nossas 
expectativas são: manutenção no esforço de vendas no vidas, manutenção no 
esforço de vendas no prestamista pessoa física e inserção do segmento de 
pessoa jurídica neste portfolio de produtos que estão sendo distribuídos. Só este 
mix já vai trazer grandes resultados para companhia no decorrer de 2014.  
 
Carlos: Eu gostaria de fazer mais uma pergunta, em relação ao processo 
orçamentário, vocês que eu imagino que seja a origem do guidance de vocês. 
Como ele funciona? Eu acredito que tenha uma comunicação direta com o BB, 
com as empresas operacionais, mas a principal fonte dos números é o Banco do 
Brasil dentro do orçamento completo de penetração de produto que eles querem 
fazer, eles propõem os números para vocês? Se vocês puderem falar sobre a 
origem do número...eu agradeço muito. 
 
Labuto: O processo se dá da seguinte forma: dentro das companhias a gente 
estabelece um trabalho de onde devemos chegar e o que precisamos fazer para 
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atingir estes desafios. A partir deste trabalho a gente consolida tudo e fechamos 
nosso plano e negócios de 5 anos. Este plano de negócios foi extensamente 
discutido com o Banco do Brasil, onde muitas vezes eles entendiam que poderia 
ser distribuídos mais um determinado produto e menos outro, numa discussão 
bem extensa, onde a gente demonstrou como que estes desafios poderiam... que 
tipo de produto, que tipo de construção, como que isso poderia ser factível e ser 
distribuído por este canal, que é o nosso canal mais representatividade. Além 
disso, cabe destacar, que ao longo dos últimos anos uma ferramenta poderosa 
vem sendo aperfeiçoada, que é a ferramenta de CRM que eu acho que já tive a 
oportunidade de explorar com vocês. Atualmente, todos os clientes do Banco do 
Brasil, são avaliados pelo CRM, onde esse CRM tem uma capacidade de 
identificar que cliente tem uma propensão para um determinado tipo de produto e 
qual melhor sensibilização para a aquisição deste produto por parte daquele 
específico cliente. Então, com base nesta metodologia de propensão, a gente faz 
a sintonia fina dos nossos números... então... quais são os desafios, o que a gente 
precisa atingir...o que será desenvolvido, qual tipo de estratégia será utilizada, 
então batemos isso com a base de clientes do Banco e identifica se dentro 
daquela base nós temos clientes com propensão a adquirir aqueles produtos, 
suficientes para que este desafio seja cumprido. Isto posto, aí entramos no modelo 
subsequente que é um modelo de indução... é como transferir para força de 
vendas que clientes ele tem que buscar e o que ele precisa ofertar. Que é o nosso 
modelo de indução que temos em conjunto com o banco. Então de uma forma 
rápida e macro, é mais ou menos assim que acontece... Não se se clarificou seu 
entendimento do assunto. 
 
Carlos: Muito bom, obrigado. 
 
 
Operadora: Sra. Carolina do Goldman deseja fazer uma pergunta. 
 
Carolina: Oi, bom dia, parabéns pelo resultado e obrigada pela oportunidade de 
fazer pergunta. Na verdade, grande parte das minhas perguntas já foram 
respondidas, mas o que eu gostaria de entender um pouco melhor é no SH2, 
principalmente em autos... a gente viu pelos dados da SUSEP em novembro, 
parece que teve uma deterioração no segmento não só para vocês... parece que 
pode indicar uma inflexão no ciclo, então queria entender como vocês estão vendo 
o setor e principalmente o ambiente competitivo ainda mais considerando que 
vocês tem um guidance bem otimista para este segmento. 
 
 
Werner: No caso da SH2, a carteira de autos, a gente não percebe uma 
deterioração no último trimestre de 2013. Na nossa visão para o segmento, é uma 
carteira que vem melhorando inclusive sua performance, a sinistralidade não está 
fora dos parâmetros sazonais e no nosso caso a gente vê a melhora como a gente 
colocou mais cedo na apresentação. É fato que é uma carteira onde as margens 
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são mais estreitas, a concorrência muito maior, ela acaba sendo afetada por estas 
questões, você pode ter aí, o que já aconteceu em anos anteriores, uma pressão 
em preço... o que afeta no índice de sinistralidade por conta de pressão no prêmio. 
Mas isso não é uma expectativa nossa para 2014 em cima dos números que a 
gente tem de 2013 a gente tem o conforto de trazer os dados de prêmios emitidos 
que estamos esperando para a SH2. Claro que parte disso vem da carteira de 
auto, do crescimento e outra parte da estratégia na parte de danos. Mas 
especificamente, respondendo a sua pergunta, a gente não percebe nenhum tipo 
de inflexão ou aumento de risco para nossa carteira para 2014. 
 
Operadora: Sr. Eduardo, do Banco Plural deseja fazer uma pergunta. 
 
Eduardo: Tenho uma pergunta mais ampla em relação à penetração e o 
crescimento que vocês vêm obtendo vis-à-vis ao mercado. O crescimento muito 
acima do mercado na visão de vocês, vocês conseguem sustentar por quanto 
mais de tempo e se é curto prazo, se é 5 anos, 10 anos, se é um crescimento que 
depende mais do BB, da BB Seguridade, enfim da base não penetrada ainda de 
seguros dentro da base do BB ou se depende muito de condições de mercado. 
Vocês vêm crescendo a um patamar bem acima do mercado, quase o dobro. Em 
algumas linhas o mercado contraiu na parte de previdência, vocês continuaram 
crescendo a patamares elevados. Seria de esperar este crescimento em uma 
situação que vocês estivessem uma base pequena, mas vocês já são líderes em 
quase todos os segmentos. Então eu queria saber qual a visão de longo/médio 
prazo nesta out performance que vocês ainda tem, qual, na visão de vocês é o 
diferencial da BB Seguridade que faz com que continue com estes números tão 
mais fortes que o mercado. 
 
Labuto: Obrigado Nishio. Respondendo diretamente a sua pergunta Nishio, a 
gente tem perspectivas muito positivas para os próximos anos. Logo que a gente 
começou esse processo do IPO se você recordar a gente tinha uma penetração 
na ordem de 13% da base clientes do Banco do Brasil. Na apresentação do 
resultado do 3º tri de 2013 eu até pedi diante do que estava sendo realizado, eu 
tinha até feito uma solicitação para a nossa equipe para demonstrar na 
apresentação de resultados qual era a nossa evolução nesse índice de 
penetração. Quando eu fui surpreendido com um número muito próximo também 
de 13 e questionei muito esse número porque eu não conseguia entender como 
razoável diante de todo o volume de negócios que estava sendo realizado e a 
gente identificou que na outra ponta o que acontece é que o Banco continua 
expandindo e crescendo cada vez mais a sua base, a sua quantidade de clientes 
e consequentemente mantendo os nossos patamares de penetração muito 
próximos dos originados no processo de abertura de capital, o que é um problema 
bom (como eu costumo brincar), não consigo evoluir no índice de penetração e 
também como continuamos vendendo você disse, o dobro ou mais do que o dobro 
do que o mercado, então eu vejo com tranquilidade que temos um horizonte de 3 
anos para manter crescimentos nestes patamares. É claro que quando eu falo eu 
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estou considerando um mix de produtos, uma estratégia toda desenvolvida para 
você ter em cada etapa, cada estágio do cliente, cada estágio da companhia, do 
mercado, para você estar oferecendo o produto adequado, da forma adequada, 
um produto que vai atender as necessidades do cliente correto e isso vai mudar 
conforme esse mix de uma companhia para outra conforme a estratégia que vem 
sendo implementada. Mas a gente observa ainda um bom espaço de crescimento 
pelos próximos anos e também gostaria de ressaltar que esse número você pode 
observar inclusive pelos próprios indicadores do BB, a qualificação dessa base de 
clientes, então quando a gente fala, quando o BB apresenta os seus números e 
ele está mostrando que os baixos indicadores que eles têm em inadimplência, isso 
está muito calcado no perfil da base de clientes que se tem. Boa parte desses 
clientes é recebedora de proventos, mantém todo o seu fluxo financeiro, toda a 
sua vida financeira em relacionamento com o Banco do Brasil, e isso acaba 
refletindo no nosso ramo de negócios também. Acaba trazendo como a gente 
estava conversando agora a pouco com a Carolina, índices de sinistralidade 
melhores do que os demais players de mercado, acaba tendo outras 
consequências também no nosso negócio, então a qualidade dessa base de 
clientes também é outro segredo desse sucesso do crescimento sustentável e de 
baixas sinistralidades que a companhia vem apresentando.   
 
Eduardo: Perfeito. E em relação ao timing de quando vocês acham que deve 
normalizar esse crescimento para patamares mais a nível de mercado, se é nos 
próximos 5 ou 10 anos. 
 
Labuto: A nossa expectativa é que a gente nunca chegue nesse nível. A gente 
quer sempre crescer mais do que o mercado e a gente acha que o que a gente 
quer passar é conforto com o que a gente tem hoje. Que nos próximos 3 ou 4 
anos a gente mantém crescimentos na ordem que a gente vem apresentando 
atualmente e é claro que no longo prazo muita coisa pode alterar. Mantendo o 
atual cenário nós nunca vamos crescer igual ao mercado, quer dizer, uma hora 
chega pois você se torna o mercado. Vamos buscar sempre estar com o 
desempenho acima da média do mercado. 
 
Eduardo: E ao que você atribui esse diferencial de crescimento hoje. É o método 
de indução que vocês têm? É o CRM? Qual é a principal vantagem, o que você 
acha que é diferente dos seus pares hoje em termos de distribuição desses 
produtos de seguros. É o produto em si, queria um pouco mais de cor em relação 
a isso. 
 
Labuto: Os nossos pares são extremamente competentes e eficientes no 
desenvolver e na implementação das estratégias deles. A gente vem aí falando da 
nossa parte sem nenhuma comparação com os nossos concorrentes, a gente vem 
desempenhando um plano estratégico e tático-operacional de uma forma muito 
eficiente, então, o que vem sendo pensado, vem sendo desenvolvido, vem sendo 
implementado com as mesmas características, com o mesmo comprometimento, 
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então, tanto o BB Seguridade e as suas Companhias quanto o Banco do Brasil e a 
sua distribuição estamos todos muito focados na colocação de nossos produtos e 
na identificação dos melhores clientes para que a gente possa oferecer o melhor 
produto para esse cliente. Então como eu estava te falando é uma junção de um 
plano estratégico com um plano tático-operacional que vem sendo implementado 
de forma eficiente. Então da nossa parte eu imputo a isso e associado a isso, os 
argumentos que eu falei para você anteriormente, em cima de uma base sub 
penetrada e extremamente qualificada, então é a composição muito rica para a 
gente manter e continuar vendendo nos patamares que a gente vem 
demonstrando para o mercado. 
 
Eduardo: Perfeito. Minha segunda pergunta é em relação a SH1, a gente notou 
que no 4º tri vocês continuaram melhorando a operação, os índices de 
sinistralidade caíram bastante, o índice combinado está no patamar mais baixo 
pelo menos no histórico que a gente tem aqui nos modelos e eu queria saber o 
que aconteceu em específico no 4º tri para o índice combinado cair tanto e se foi 
algo relacionado a um produto específico, rural que seja, e como vocês veem esse 
índice, a evolução dele para 2014 ou para os próximos anos. Ficar nesse patamar 
de 63% é um patamar muito baixo para a indústria de seguros. Saber se vocês 
conseguem manter esse patamar ou eventualmente uma normalização desses 
níveis. Muito obrigado.   
 
Werner: Obrigado pela pergunta. Detalhando então um pouco a questão da SH1, 
na SH1 os dados do 4º trimestre, o que a gente consegue perceber olhando o 
ajustado que tirando o efeito do resseguro é um índice de despesa administrativa 
bastante estável, como a gente inclusive pode ver no MD&A, a gente tem essa 
abertura lá e consegue perceber que a mudança foi de 16.8 para 16.2. Uma 
diferença pequena de 2012 para 2013. E na comparação quarto contra quarto 
também de 16,8 para 16,6 no quarto anterior, então não tão grande. A gente 
consegue perceber uma diminuição por conta da sinistralidade. A sinistralidade 
impactou na SH1, a queda na sinistralidade impactou o índice combinado e essa 
queda foi mais forte em 2 segmentos. No segmento rural, principalmente, e no 
segmento de pessoas mais especificamente em Vida. Então esses foram os dois 
principais motivos de a gente ter um 4º trimestre de 2013 com uma performance 
melhor, na parte de sinistralidade tão melhor que os trimestres anteriores. Já na 
parte de comissionamento quando a gente vê o comparativo trimestre x trimestre, 
a diferenciação não foi tão grande na visão anual, tem um ganho na perspectiva 
do canal bancário que acaba melhorando essa questão do índice de 
comissionamento, mas o principal fator a gente reputa e os números mostram que 
foram por conta do rural, da queda da sinistralidade no rural e no segmento de 
pessoas. 
  
Eduardo: É sazonal esse efeito, vocês esperam que o loss-ratio, o índice de 
sinistralidade fique nesses patamares para frente também? Obrigado.   
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Werner: É claro que como a gente fala em algumas respostas anteriores, a busca 
por índices menores é algo constante, mas a gente percebe que no 4º tri 2013 
aconteceu sim no rural um efeito sazonal até porque a sazonalidade do rural não é 
aquela questão anual, ela tem ciclos mais longos e que a gente teve então um 
impacto mais forte no 4º tri 2013 com índices de sinistralidade menores nessa 
carteira.  
 
Eduardo: Muito obrigado. 
 

Operadora: 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: Obrigado a todos pela participação e confiança de todos, o material 
utilizado nesta teleconferência está disponível no portal da BB Seguridade 
www.bancodobrasilseguridade.com.br e a nossa equipe de RI permanece a 
disposição para maiores esclarecimentos. Um bom dia a todos! 
 
Operadora: 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 pagina de relações com 
investidores. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. 
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