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Operador. 

Bom dia a todos. Obrigado(a) por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da 

BB Seguridade para discussão dos resultados referentes ao 1º trimestre de 2015. 

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

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

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

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

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

zero dois (*02). Este evento está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via 

webcast, podendo ser acessado no endereço www.bancodobrasilseguridade.com.br. A 

apresentação está disponível na aba Informações Financeiras. A seleção dos slides será 

controlada pelos senhores. Lembramos que os participantes poderão fazer perguntas 

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

respostas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações 

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

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

Administração sobre acontecimentos futuros e tendências financeiras que possam afetar 

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

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

Administração. As informações apresentadas seguem as demonstrações financeiras 

combinadas e consolidadas no padrão contábil IFRS, exceto quando indicada outra 

fonte. Para mais informações sobre as Demonstrações da Companhia, acesse o 

relatório Análise do Desempenho. Conosco, hoje, estarão presentes os senhores: 

         ffert, 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 Rafael Sperendio, que iniciará a apresentação. Por favor, 

Senhor Sperendio, queira prosseguir. 
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Sperendio. 

Bom dia a todos, obrigado por participar da nossa teleconferência, vou iniciar aqui a 

apresentação de nosso resultado do primeiro trimestre de 2015, iniciando na página três 

a gente tem os destaques do resultado, o lucro líquido com um crescimento de 46,3% 

em relação ao primeiro tri do ano passado chegando em R$949 milhões puxado pelo 

crescimento operacional, que a gente introduziu um conceito novo que é o resultado 

operacional não decorrente de juros combinado de nossas coligadas e controladas, este 

resultado cresceu R$178 milhões em relação ao primeiro tri de 2014 e o financeiro 

também combinado, usando o mesmo critério, crescendo R$122 milhões em relação ao 

ano passado. Em termos de prêmios emitidos, contribuição, arrecadação de 

capitalização nós chegamos a R$3,5 bilhões neste trimestre, crescimento de 35,2% em 

relação ao ano passado e o destaque nesta linha ficou por conta da linha de previdência 

no Brasilprev com uma evolução de 167,3% em contribuições. 

Na SH1, nosso segmento de vida, prestamista, habitacional e rural, o grande destaque 

ficou por conta da melhora do operacional, um índice combinado ajustado atingindo 

69,7% no primeiro trimestre de 2015 com uma melhora significativa de mais de 9 pontos 

percentuais em relação ao primeiro tri do ano passado. Na nossa operação de 

automóvel e danos, em SH2, o lucro líquido foi de R$99 milhões neste trimestre, 

crescimento de 14,6%, e o destaque desta operação ficou mais por conta da 

performance do resultado financeiro. 

No segmento de previdência, a Brasilprev atingiu R$120 bilhões em total de reservas, de 

acordo com os dados da Fenaprevi, chegamos à liderança de mercado em reservas de 

PGBL e VGBL, uma captação liquida de 5,4 bilhões de reais equivalente a 64% do total 

líquido captado do mercado. 

Em capitalização, lucro de R$105 milhões, crescimento de 66,5% em relação ao ano 

passado resultado da abertura do spread e aumento do saldo médio de ativos que 

rendem juros. Com relação à corretagem, total de receitas de R$610 milhões no tri 

crescimento de 25% em relação ao ano passado puxado basicamente pelas receitas de 

corretagem vindo de contribuições de previdência, 64,5% de aumento, e de seguros de 

nossa operação de vida, habitacional e rural e crescimento de 23%. 
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Na próxima página, a gente segregou os eventos extraordinários do primeiro tri deste 

ano, não tivemos nenhum evento extraordinário, é uma página mais para evidenciar 

como base de comparação aos trimestres anteriores. Passando para página 5 temos 

uma visão geral do que foi nosso desempenho neste primeiro trimestre, uma receita 

combinada de seguros, previdência e capitalização, chegando a R$13,5 bilhões de reais 

crescendo 35% em relação ao ano passado, como os senhores podem ver no gráfico ao 

lado, este crescimento foi puxado principalmente pelo segmento de previdência, que 

cresceu 12,1 pontos percentuais de participação no total de receitas excluindo 

corretagem.  

O lucro líquido no trimestre, como já mencionei na primeira lâmina, R$949 milhões de 

reais, crescendo 46% em relação ao ano passado, o que equivale a um retorno 

anualizado sobre patrimônio líquido médio da ordem de 64%.  Quanto à origem do 

resultado, 37% veio da nossa operação de distribuição de produtos de seguridade da BB 

corretora e 63% dos negócios que a gente chama de risco e acumulação das coligadas 

da BB Seguros Participações com destaque para o segmento de pessoas, habitacional e 

rural em SH1 com participação de 31% no lucro. 

 Na página 6 a gente tem um overview do que foi o resultado financeiro combinado de 

todas as coligadas, controladas, incluído a Holding BB Seguridade dentro de efeitos 

tributários chegamos a R$296 milhões um crescimento de 70% em relação ao primeiro 

tri de 2014. 

Este crescimento de financeira, ele veio tanto por volume quanto por taxa, foi uma 

melhora observada no geral em todas as companhias, e quando a gente fala de taxa 

média, a gente teve diversos fatores colaboraram pra este crescimento no topo do slide, 

o primeiro deles e o mais direto é o efeito de aumento da taxa média Selic, o segundo 

efeito foi um menor grau de abertura de curva de juros, apesar de ter acontecido a 

abertura nas duas bases de comparação. A abertura nos vértices mais curtos, de 12 ou 

24 meses, neste primeiro trimestre em termos relativos, a taxa foi menor do que 

aconteceu no ano passado e o último deles é o aumento de inflação que beneficiou 

bastante a nossa exposição de NTN-B principalmente no grupo segurador. Sempre 

importante, a gente vem enfatizando isso, que em nenhuma das companhias a gente 
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busca uma gestão ativa do portfólio de investimentos, nossa gestão está sempre mais 

fundamentada no ALM de cada uma das companhias, e o que ocorreu neste primeiro 

trimestre foi que o cenário como um todo foi mais benéfico pro nosso resultado 

financeiro de acordo com a exposição dos indexadores que a gente tem hoje na carteira, 

muito mais benéfico do que aconteceu no ano passado, e com isso o resultado 

financeiro chegou a uma participação de 31% no lucro, que é um nível acima da media 

que a gente vinha demonstrando num período mais recente. 

 Na página 7, a gente começa a abordar a performance de cada uma das nossas 

companhias em mais detalhes, então a gente tem o desempenho do segmento de vida, 

habitacional e rural junto com o prestamista, o prêmio retido crescendo 3% no ano 

contra ano, e quando a gente olha sob a ótica de prêmios emitidos, houve uma retração 

de 0,9% no comparativo com o ano passado. 

Esta retração é explicada por conta do menor volume de emissão de prêmios no seguro 

agrícola, só que este ano diferentemente do que aconteceu em 2014, o banco optou por 

não antecipar o custeio, que chamamos internamente de pré-custeio, então a tomada de 

recursos a contratação de seguro rural em 2015 ela tende a ficar mais concentrada no 

meio do ano, diferente do que aconteceu no ano passado, que ficou mais concentrada 

no primeiro semestre, então a base de comparação ela fica um pouco prejudicada neste 

primeiro tri, e outro fator que explica esta redução foi a performance do canal corretor no 

segmento vida, então na SH1 a gente tem uma exposição no canal corretor menor que 

na SH2, mas o foco neste segmento especificamente, nessa operação, é mais no 

seguro de vida, por conta disso o fato de não ter ocorrido o pré-custeio em 2015 e a 

performance do canal corretor no segmento de vida, a gente performou com uma 

retração de 0,9% em relação ao ano passado, se a gente expurgasse este efeito, o 

crescimento de SH1, excluindo o que foi de seguro agrícola, excluindo o vida emitido no 

canal corretor e excluindo também DPVAT, que não depende de nossa força de vendas, 

o crescimento de prêmios teria ficado na ordem de 12% no ano contra ano. 

E é sempre importante lembrar também que apesar deste impacto em faturamento, a 

sensibilidade disso para o lucro é muito pequeno, tanto o agrícola como o vida no canal 

corretor são modalidades que contribuem pouco para o resultado, apesar da 

sensibilidade do faturamento pra lucro a avaliação é bem menor. 
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Quando a gente olha o lucro líquido da operação no primeiro trimestre de 2015, a gente 

atingiu R$392 milhões um aumento de 70%, puxado tanto pelo resultado da subscrição, 

que cresceu 60% no comparativo quanto do financeiro a gente vê crescendo 72% no 

ano contra ano.  

A performance do operacional, a gente chama de resultado de subscrição da SH1, foi 

muito boa este primeiro trimestre a gente pode olhar em mais detalhes na página 8. A 

gente tem aqui o índice combinado melhorando 9,2% e é resultado da melhora do índice 

de sinistralidade tanto no ramo de vida e prestamista e também da redução das 

despesas gerais e administrativas, a principal razão é redução nas contribuições pro 

fundo de estabilidade do seguro rural, um desempenho operacional bastante saudável, 

neste trimestre. 

Na página 9, a gente aborda nossa operação de seguros patrimoniais, de automóvel na 

principal linha, os prêmios crescidos retidos no trimestre cresceram 4% no ano contra 

ano, principalmente puxado pelo segmento de automóvel, que aumento sua participação 

no mix de 59,8% pra 62,6%, fato que ajudou bastante foi a modalidade plurianual 

vendido no canal bancário, lucro líquido da operação crescendo 15% e o grande motor 

deste crescimento foi o resultado financeiro com uma melhora de 85% em relação ao 

ano passado.  

E quando a gente olha pelo lado do operacional, nesta operação especificamente, o 

resultado de subscrição ele apresentou uma redução no ano contra ano, principalmente 

por conta de maior sinistralidade no segmento como a gente pode ver na página 10. 

Temos aqui os principais indicadores operacionais na operação de seguros patrimoniais, 

sinistralidade crescendo 3,8% e a principal razão deste aumento, foi o aumento na 

frequência de sinistros, principalmente roubo e furto em automóveis e também o reforço 

de provisão, que a gente chama de sinistros ocorridos não suficientemente reportados 

que é IBNER, por conta de uma revisão que a gente fez no modelo atuarial neste início 

de ano. 

Com isso o índice combinado no trimestre apresenta um aumento de 3,3% em relação 

ao índice reportado em 2014, mas a gente fez uma abordagem um pouquinho diferente 

por conta de alguns efeitos que acabam prejudicando a base de comparação com 2014, 

principalmente nos índices de comissionamento e de despesas gerais e administrativas, 
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a gente detalhou estes efeitos no MD&A, mas para analise, expurgando estes efeitos 

principalmente em classificação contábil, o índice de comissionamento teria uma queda 

de 1,4 p.p., enquanto o índice de despesas gerais e administrativas teria uma redução 

0,2 p.p. se a gente também expurgasse da base de comparação a reversão de PCLD 

que fizemos no primeiro tri de 2014. Então expurgando estes dois efeitos, fica claro que 

a piora do índice combinado seria 2,1 p.p. e o principal motivo é aumento de 

sinistralidade por conta de frequência e reforço de provisão. 

Passando para a página 11, nossa operação de previdência privada, a gente tem um 

trimestre com contribuições crescendo ao ritmo bastante forte, 67%, e um índice de 

resgate se mantendo na casa de um dígito, total de ativos sob gestão R$120 bilhões 

com crescimento de 37% em 12 meses, receita com taxa de gestão, tarifas, crescendo 

28%, nível um pouco abaixo do crescimento do volume de ativos, e a grande razão é por 

conta de uma queda de 7 bps na taxa média de gestão, mas justificada pelo mix, uma 

concentração maior no público de alta renda, principalmente no VGBL, e diluição da 

participação nos planos tradicionais nos ativos sob gestão, os planos tradicionais tem 

uma TAF maior. O lucro líquido desta operação R$220 milhões, 26% maior que o 

período do ano passado, puxado pelo crescimento como a gente viu aqui de receita com 

taxa de gestão e pela evolução também do resultado financeiro, um fato comum nesta 

companhia, por conta do aumento de spread que temos conseguido nos planos 

tradicionais, explicado tanto pelo aumento de inflação neste primeiro tri, como no 

crescimento do IPCA acima do IGPM, os ativos que estão entrando na carteira agora, 

são remuneradas pelo IPCA e o nosso passivos remunerados pelo IGPM, então quando 

a gente tem este gap entre os dois, um IPCA maior que o IGPM, a gente reporta um 

ganho financeiro. 

E pra finalizar um retorno sobre patrimônio líquido médio de 53%, 7,2 p.p. menor que em 

relação ao primeiro tri de 2014 e a explicação aqui é totalmente relacionada em questão 

de reforço de estrutura de capital que a gente fez, tivemos uma reversão de provisão no 

quarto trimestre de 2014, a gente manteve isso no patrimônio líquido para fazer frente a 

um possível cumprimento da regulação de risco de mercado que vai ser implementada 

até final de 2017, então estamos com uma estrutura de capital mais robusta pra fazer 

frente a esta regulação de risco de mercado. 



 

 
 

Transcrição de Teleconferência 

Resultado | 1T15 

BB Seguridade (BBSE3) 

8 de maio de 2015 

Na página 12, a gente tem a performance da Brasilprev em relação ao mercado, a gente 

continua se destacando em captação líquida crescimento de 116% no ano contra ano 

equivalente a 64% da captação líquida total no mercado, e o grande destaque nesta 

página fica por conta da liderança no mercado de PGBL e VGBL de acordo com os 

últimos dados divulgados pela Fenaprevi em Março assumimos a liderança neste 

segmento com 27,2% de Market Share em ativos sob gestão. 

Na página 13, temos o segmento de capitalização, arrecadação de R$1,3 bilhão no 

trimestre 1% maior do que o ano passado, um crescimento mais modesto em função do 

total de mix como os senhores têm acompanhado nossa estratégia neste segmento 

especificamente tem se concentrado mais em plano de pagamento mensal, um ticket 

médio dez vezes menor que os planos de pagamento único, mas que em termos de 

recorrência, de receita e de permanência de clientes nos produtos mensais se destacam 

mais, tanto é que apesar deste crescimento de faturamento de 1%, nossas reservas 

cresceram 19% em 12 meses, fato que a gente julga aqui que é mais importante para o 

desempenho da operação. 

Nisso o lucro líquido crescendo 67% no ano contra ano, principalmente pelo crescimento 

do resultado financeiro, 88% maior que no ano passado por conta do aumento do spread 

em função do aumento da taxa de juros e também no aumento do volume médio de 

ativos rentáveis. Passando para a corretora, na página seguinte, a gente tem as receitas 

de corretagem crescendo em 25% no trimestre, puxado principalmente pelas receitas da 

SH1 e Brasilprev e Brasilcap, lucro líquido de R$354 milhões no trimestre. O 

crescimento é sempre 38% no ano contra ano, puxado tanto pelo aumento de 

corretagem, receitas de corretagem, a gente fala, como pela melhor margem operacional 

e margem líquida com crescimento de 5,5 p.p. em relação ao primeiro trimestre de 2014, 

mas a gente repassa que não deve ser uma tendência essa margem líquida em um nível 

de 58%, a gente teve umas questões pontuais nesse trimestre que geraram uma 

redução de despesas, posso citar algumas delas: um menor volume de contratações de 

produtos, ressalto aqui que as contratações que ocorrem, produtos vendas novas que a 

gente chama, elas oneram mais o lado de despesa do que quando a gente tem 

corretagem vindo mais por recorrência de eventos e também a gente teve aqui uma 

questão de descasamento contábil entre regime de caixa e competência que influenciou 

a margem operacional. Se os senhores observarem o volume de prêmios no canal 
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bancário, SH1 permaneceu praticamente estável em relação ao ano passado, enquanto 

a receita de corretagem cresceu quase 23% e a explicação é que é por conta de 

diferimento de receita na corretora, principalmente na modalidade prestamista enquanto 

as despesas de ressarcimento do banco seguem praticamente em regime de caixa. 

Quero dizer que tivemos uma taxa significativa de receita de corretagem vinda de 

diferimento e este diferimento não tem uma despesa associada e isso contribuiu 

bastante para o aumento da margem operacional.  

Para finalizar temos aqui na página 15 o acompanhamento do guidance do ano. O 

primeiro deles, o lucro líquido, fizemos um ajuste nesse guidance só para efeito de 

acompanhamento, então em vez de divulgarmos o valor nominal de R$3,6 a R$3,9 

bilhões como os senhores viram na última divulgação de resultados. Pra esse 

acompanhamento a gente vai observar o crescimento relativo em relação ao mesmo 

período de 2014, que resulta num intervalo de crescimento de 12 a 21% de lucro líquido 

e estamos aqui entregando um crescimento de 46% no ano contra ano, que é acima do 

intervalo proposto, e a justificativa desse caso está mais relacionada a uma melhora do 

financeiro num ritmo mais acelerado do que a gente esperava. Esperamos que, ao longo 

de 2015, o financeiro se comporte mais em linha com o previsto e é por isso que a gente 

está mantendo o intervalo. No próximo Guidance, o crescimento emitido de prêmios 

emitidos de SH1, uma retração de 0,9% no trimestre, abaixo do intervalo proposto de 15 

a 21 e a explicação para este desvio foi relacionada ao desempenho abaixo do previsto 

do segmento rural. Como eu já mencionei anteriormente, esse ano a gente não teve 

uma antecipação de custeio o que prejudicou a base de comparação com o primeiro tri 

do ano passado, a demanda por seguro agrícola e rural, de um modo geral, deve ser 

mais concentrada no meio desse ano, no ano passado foi mais concentrada no primeiro 

semestre, e além também do outro fator que contribuiu negativamente para performance 

do prêmio emitido na SH1, o canal corretor no segmento de vida. Mesmo com esse 

desvio decidimos por manter nossas estimativas para o ano de 2015 e vamos 

acompanhar o ritmo de emissão de prêmios nos próximos meses especialmente a partir 

da liberação dos recursos de subvenção pro seguro agrícola que deve acontecer em 

curto prazo. O último Guidance, previdência, reserva de P/VGBL, num intervalo de 27 a 

36 estamos entregando 41% de crescimento acima também do intervalo proposto e a 

explicação se deve, basicamente, a um cenário mais favorável tanto em termos de 

arrecadação, rentabilidade, baixo nível de resgate comparado ao primeiro tri de 2014, 
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mas a gente espera que esse crescimento vá convergir para o intervalo proposto ao 

longo de 2015, por isso estamos mantendo o intervalo de 27 a 36.  Esses eram os 

principais pontos que eu queria destacar aqui, com isso encerro a apresentação, 

podemos passar para a sessão de perguntas e respostas. 

 

Operador. 

Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer 

uma pergunta, por favor, digite asterisco nove (*9), para retirar a pergunta da lista digite 

asterisco nove (*9) novamente. Por favor, aguarde enquanto começamos as perguntas.  

Nossa primeira pergunta vem do Guilherme Costa do Banco Itaú BBA. 

 

Guilherme Costa. 

Bom dia a todos, parabéns pelo resultado. Tenho duas perguntas. A minha primeira 

pergunta é sobre a evolução da venda dos planos de previdência. Observado a 

contribuição que vocês apresentaram no primeiro trimestre e excluindo os dados da 

SUSEP de Janeiro e Fevereiro, nós observamos que o mês de Março foi bem forte. 

Gostaria de saber se existe alguma explicação para este número, dado o foco maior em 

Março para a venda de vida e prestamista. Minha segunda pergunta é se vocês 

acreditam se é possível observar uma recuperação na venda do seguro rural nos 

próximos meses, trimestres. 

 

Sperendio. 

Obrigado pela sua pergunta. Vou responder a primeira e o Werner vai abordar sua 

segunda questão. Em relação ao desempenho de previdência, o faturamento mais fraco 

em Janeiro e Fevereiro tem dois motivos principais. O primeiro deles é que em Fevereiro 

tivemos carnaval enquanto em 2014 o carnaval começou em Março, isso impacta 

bastante, em questão de faturamento não só em previdência, mas em todas as linhas, e 

o segundo efeito foi que em Janeiro e Fevereiro nós concentramos mais a indução, a 
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força de venda em produtos de pagamento mensal. A indução nesses dois primeiros 

meses principalmente em seguro de vida pagamento mensal e previdência pagamento 

mensal também é contribuição mensal, desculpa, a gente chama de periódica. Em 

março mudamos um pouco o foco da indução, estávamos desempenhando 

relativamente bem nos produtos de recorrência mensal comparativamente ao nosso 

orçamento, então em Março a gente mudou o foco da indução para produtos, no caso de 

vida, para pagamento anual, e no caso de previdência, contribuições esporádicas. E 

quando tem esse tipo de mudança na indução, a sensibilidade pra faturamento é muito 

grande. Para esse produto de pagamento anual ou de contribuição esporádica, em 

previdência, os tickets são muito maiores, por isso você vê esse desempenho em top 

line bastante maior, bastante forte comparativo a Janeiro e Fevereiro. 

 

Werner. 

Quanto à pergunta de seguro rural e a possibilidade de a gente ter um crescimento nos 

prêmios de rural ao longo do ano, isso é algo que a gente espera sim. Como a gente 

colocou, este ano a gente não contou com o pré-custeio que foi feito ano passado, 

diferentemente de até 2013 era uma sistemática, ano passado tivemos o pré-custeio que 

antecipou o fluxo do crédito rural no caso do banco do Brasil e no nosso lado todos os 

produtos atrelados, mesmo o penhor rural, o seguro agrícola e o vida produtor rural 

acabam tendo algum impacto da ausência desse instrumento do pré-custeio, mas que 

deve entrar no modo geral, no formato usual, que é a partir do segundo semestre desse 

ano que a gente vai ver então o seguro rural tendo uma performance mais forte. 

Comparando tri a tri, a figura fica distorcida por conta do pré-custeio do ano passado, 

mas numa visão anual a gente já deve ter uma figura mais coerente com o que a gente 

orçou para o ano porque o orçamento também é feito para o ano, com obviamente, 

essas questões que entram de fluxo de financiamento que influenciam o momento que 

isso vai acontecer e no nosso caso agora isso deve acontecer no segundo semestre de 

2015.    
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Guilherme Costa. 

Perfeito, muito obrigado Werner e Rafael e parabéns novamente pelo resultado. 

 

Operador. 

Próxima pergunta vem do senhor Domingos Falavina da JP Morgan. Por favor, pode 

prosseguir. 

 

Domingos Falavina 

Bom dia Rafael e Werner, a todos muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo 

resultado. Duas dúvidas rápidas. A primeira é com relação em como a receita financeira 

surpreendeu positivamente a todos. A minha duvida é: quanto vocês consideram que um 

percentual do CDI que é mais recorrente pra resultado em SH1 e SH2 e também se 

puderem passar quanto vocês acham razoável ter como contribuição do resultado 

financeiro como percentual do lucro líquido total. A gente voltou a crescer a mais de 

30%, o que vocês acham ser um nível mais recorrente? 

 

Werner 

Obrigado pela pergunta. Respondendo a parte do percentual que a gente acha mais 

recorrente de contribuição financeira para o resultado total, sempre fazendo também 

aquele disclaimer que a gente tem um pagamento de dividendos bastante elevado, um 

payout usual de 80%, que acaba levando a gente não ter um crescimento maior da 

contribuição financeiro no resultado total, mas ele deve girar a uma visão de longo 

prazo, não para 2015 e provavelmente não para 2016, mas deve girar mais perto dos 

25%, um quarto do nosso resultado vindo do resultado financeiro. Quanto à parte da 

questão do percentual do CDI que seria o esperado para SH1 e SH2 como o Rafael 

falou, essa questão dos ativos atrelados a inflação, eles tem um momento que tem um 

impacto positivo, mas pode ter um momento que esse impacto não seja tão positivo. O 

que a gente busca é ficar acima dos 100% CDI, a intenção de longo prazo não é ficar, 
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por conta de risco, a gente não toma uma atitude de buscar rendimentos extraordinários 

no financeiro, quer dizer, bem atrelado a nossa, o ALM dessas companhias, então tem 

que ter, ainda mais agora com a entrada de risco de mercado a gente tem que acertar, 

deixar a duration dessa carteira bastante adequada aos nossos passivos, isso afetou 

positivamente até agora, mas pode em um momentos depois, com queda de inflação, ter 

o outro lado. Um número um pouco mais perto dos 100%, talvez um pouco acima disso, 

105, seria algo a se esperar para o longo prazo. Ainda nesses próximos meses de 

inflação elevada a gente deve ainda ter impacto positivo, mas com o passar do tempo, é 

bom lembrar que internamente o nosso benchmark pra essas carteiras ela é atrelado 

também a inflação porque nossos passivos estão a inflação, então é a forma que a 

gente acaba passando pro mercado que a gente coloca uma comparação com o CDI 

então o fato é que pro curto prazo isso ainda tem uma contribuição positiva e ao longo 

do tempo isso vai casar com a seção de risco de mercado e acabar se aproximando dos 

100% do CDI. 

 

Domingos Falavina 

Foi claro, segunda pergunta é com relação à margem da corretora, se você pudesse dar 

um pouquinho mais de cor, eu entendo até a mecânica como é que ela é calculada, mas 

ao que você atribuiu a essa margem acima de 80%, ela vem surpreendendo sempre 

positivamente, é uma eficiência maior no canal de venda, é um sistema de software que 

facilitou e tá tomando menos tempo do gerente; ao que vocês atribuem esse custo 

gerencial locado menor? 

 

Sperendio. 

Analisando a margem de fato da corretora, esse aumento que teve nesse comparativo 

em relação ao ano passado tem bastantes fatores que impactaram, mas os principais 

estão relacionados primeiro: a questão do menor volume de contratação de vendas 

novas e aí a questão de seguro agrícola tem bastante peso nisso. O que de fato ocorre, 

é que quando você tem uma venda nova, isso onera muito mais do que quando o seu 

mix de produtos fica concentrado em produtos de maior recorrência em forma de 
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pagamento mensal. Por conta dessa retração de volume de novas contratações a gente 

teve um menor volume de despesas associadas a essas receitas. O outro fator que 

explica esse aumento de margem está também relacionado em parte à desaceleração 

do seguro agrícola que comparando o canal bancário, especificamente no SH1,o volume 

de prêmios praticamente se manteve estável em relação ao ano passado, enquanto as 

receitas de corretagem de SH1 cresceram mais de 20% e a explicação aí está 

totalmente relacionada ao diferimento dos produtos, principalmente prestamista, o 

prestamista, em média, o diferimento de pessoa física gira em torno de 36, o de pessoa 

jurídica em torno de 18 meses e por ser diferimento, sempre bom lembrar que as 

despesas de ressarcimento do Banco do Brasil ocorrem praticamente em regime de 

caixa e quando você tem um volume maior de receita vinda de diferimento desses 

produtos, que foi o que aconteceu nesse primeiro trimestre, você não tem uma despesa 

associada, por isso também esse aumento de margem. Mas agora com, olhando ao 

longo de 2015, a retomada do seguro agrícola e o crescimento de novas contratações, 

essa margem que a gente viu no primeiro trimestre não deve ser tendência, você deve 

ter agora um volume de receita com um volume maior de despesas associadas a essas 

receitas por conta de novas contratações. 

Domingos 

Então dá percentual maior de reconhecimento de receita sendo acruado e o custo é 

mais reconhecido no momento da venda na corretora. 

Sperendio. 

Correto.  

Domingos. 

Perfeito. Obrigado. Parabéns de novo pelo resultado. 

 

Operador. 

Nossa próxima pergunta vem do Gustavo Lobo da BTG Pactual, pode prosseguir, por 

favor. 
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Gustavo Lobo. 

Oi, bom dia pessoal. Primeiro, um follow-up rápido da pergunta do Domingos. Então, se 

eu entendi corretamente, à medida que você tem uma aceleração de SH1 nos próximos 

trimestres você vai ter uma pressão na margem da corretora possivelmente voltando 

para os patamares anteriores. É isso? 

Sperendio. 

Essa é a ideia Gustavo. 

Gustavo Lobo. 

Entendido. E segunda pergunta, em relação à sazonalidade entre os semestres de 

vocês, olhando os resultados dos últimos anos, o primeiro trimestre é mais fraco depois 

o segundo trimestre vinha bem forte por causa do vencimento das metas semestrais dos 

gerentes de agência. No terceiro trimestre é uma coisa mais ou menos em linha com o 

segundo e no quarto, acelerava novamente. Nesse primeiro tri, a gente teve um 

resultado muito forte, boa parte por causa do financeiro, mas vocês disseram também 

que esse financeiro em curtíssimo prazo continua ainda forte. Queria entender como é a 

expectativa de crescimento de lucro trimestre a trimestre para o resto do ano. Pergunto 

isso, porque se a gente simplesmente multiplicar o lucro do primeiro tri por quatro a 

gente fica muito perto do topo do guidance de lucro de vocês. Queria entender quão 

conservador de fato é esse topo do guidance de crescimento de lucro de vocês. 

Werner 

É fato que o primeiro trimestre veio bastante forte, o financeiro colaborando de forma 

expressiva para este resultado, a gente tem que também lembrar o excelente resultado 

operacional que a gente teve na maioria das empresas, que a gente também espera que 

seja recorrente, o financeiro ajudando, como de fato veio acima do que a gente tinha 

previsto no nosso orçamento inicial. Isso se, de fato, como aparentemente vai acontecer 

continuar nessa direção para o resto do ano, a gente está se aproximando de ficar na 

parte superior do nosso guidance de resultado. Com o indicativo de no segundo 

trimestre, de acordo como vem a performance operacional, tanto a parte de receita como 

todo trabalho de eficiência que a gente continua levando nas empresas e o financeiro 

vindo no mesmo patamar que a gente tem agora, a gente vai ter informação suficiente 
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para provavelmente, se for o caso, com o segundo trimestre sendo também, como você 

colocou o segundo melhor trimestre do ano, porque normalmente o melhor é o quarto e 

o segundo melhor é o segundo trimestre, a gente pensar em revisar essa meta, mas a 

gente vai deixar isso para o final do segundo trimestre que a gente vai ter informações 

mais detalhadas de como vai ser o ano, um ano já decorrido pela metade; um trimestre 

relevante na formação do resultado, que é o segundo pela emissão mais forte de 

prêmios, a questão das metas semestrais das agencias sendo atingidas no segundo 

semestre, então isso vai dar um bom indicativo pra gente de como vem o segundo 

semestre, boa parte dele inclusive já vai estar no balanço e a gente vai começar a 

passar ele em resultado no segundo semestre, por conta do diferimento que a gente faz 

das nossa receitas, então isso tem um efeito muito positivo, mas o que a gente está 

fazendo, até de uma forma conservadora é segurando um pouco essa discussão pra 

gente ver um pouco mais de informação tanto de mercado, que afeta a parte financeira, 

como também da resposta de agência, dos prêmios, para aí sim, a gente poder fazer 

uma revisão de guidance. 

Gustavo Lobo. 

Perfeito. Está claro, obrigado. 

 

Operador. 

Alô, Sr. Eduardo Nishio, pode prosseguir. 

Eduardo. 

Obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas. A primeira em relação ao SH1. A 

gente viu nesse tri, prêmios praticamente flat ano a ano, principalmente por conta do 

rural, especialmente o agrícola, mas os lucros vindo muito forte, 80% de crescimento 

ano a ano. Eu queria entender um pouco essa dinâmica. Me parece que no agrícola, as 

margens são muito fracas principalmente na parte de sinistralidade, e eu queria explorar 

aqui se não vale a pena a gente expurgar um pouco o guidance de vocês, do que é 

realmente produtos que tenham uma rentabilidade boa e tentar fazer um guidance 

desses produtos e expurgar um pouco a despesa do agrícola do rural que tem uma 

margem pior. E se for esse o caso mesmo, inclusive queria saber se vocês exploram os 
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incentivos, os mobilizadores mais para esse produto de maior rentabilidade vis a vis o 

agrícola. Essa é a primeira pergunta e depois eu faço a segunda. Obrigado. 

 

Werner. 

Obrigado pela pergunta. Tem um ponto sobre seguro rural que é muito importante deixar 

claro, por mais que o seguro agrícola, de fato, ele primeiro a gente tem um nível de 

resseguro elevado, pelas características de produto não é recomendado você reter ele 

todo na companhia, tem as sinistralidades, as sazonalidades normais desse produto e o 

mercado como todo, usa o resseguro como forma de diluir o risco. As outras linhas 

atreladas a seguro rural têm uma margem muito boa, tanto o vida produtor rural como o 

penhor rural, são linhas de margem excelente e que fazem de parte de um composto de 

atendimento para o segmento rural, que é um segmento que o Baco do Brasil tem a 

liderança inconteste, e a gente também tem uma participação muito relevante, é 

importante. Então quando você olha o composto de produtos, não faz muito sentido 

atender em alguns produtos e não em outros, porque o cliente vai buscar uma solução 

completa tanto de crédito como de seguros. E nos seguros a gente tenta ter todos os 

produtos. Então quando você analisa a margem produto a produto você poderia sim ter 

uma visão de que em alguns momentos o produto agrícola que tem uma margem menor 

seria menos interessante para a companhia. Mas numa visão de atendimento ao 

segmento e potencial de crescimento, a gente vê o seguro agrícola como sendo 

importante para a retenção desse cliente, para um atendimento de uma forma mais 

completa das suas necessidades e que com isso alavanca todos os outros produtos 

inclusive previdências do produtor rural, então ele tem um papel importante nesse 

composto de seguros rurais para companhia, e na nossa visão tirar isso do guidance, 

não dá essa dimensão da relevância desse produto para nossa empresa. É claro que a 

gente tem que ficar bastante atento com o nível de resseguro, para reter a quantidade 

adequada de prêmios para não ter nenhum impacto relevante no resultado caso a gente 

tenha uma sinistralidade um pouco maior, mas o que ele colabora nos outros produtos é 

muito superior ao que você tem de custos ligados a sinistralidade numa visão de longo 

prazo, claro que em um mês ou outro você pode ter isso um pouco mais grave, mas 

numa visão dinâmica e dentro do ano, isso volta a patamares normais e com 
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instrumentos do resseguro, torna o produto com margem positiva. Agora, olhando o 

todo, o segmento depende também de uma boa oferta do seguro agrícola. 

 

Eduardo. 

Perfeito. Muito obrigado. A minha segunda pergunta é em relação à SH1 ainda, em 

relação ao desempenho. A gente viu um desempenho de 70%, é esse índice que você 

acha que é o mais normalizado, em torno de 70%. Queria saber um pouquinho do curto 

prazo, como é que tá vindo abril e maio, se está vindo nesse índice de 70% e as vendas 

de prestamista, principalmente prestamista e vida nesses dois meses de curto prazo. 

Obrigado. 

Werner. 

A gente não antecipa muita informação de trimestre, a gente tem os dados já divulgados, 

o que a gente pode falar é que é uma questão natural o segundo trimestre ter uma 

aceleração nos produtos de vida e prestamista. Tanto na quantidade de vendas, que é 

importante por conta da gente chegar a junho, que é quando termina a primeira parte da 

meta dos gerentes, então se tem uma aceleração no mês de maio e junho e também 

tem, como o Rafael colocou, os produtos mensais vão começando a perder relevância e 

entram os produtos anuais no mix, então esse dois fatos tendem a acelerar vida e 

prestamista ao longo do ano. Mas isso acontece quando você faz uma comparação ano 

contra ano, isso também acontece nos outros anos. Do outro lado, além dessa questão 

de vida e prestamista, o nível de combinado que a gente atingiu perto dos 70%, no curto 

prazo pode até se manter, mas não é o nível que a gente orça internamente, a gente 

acha que um nível um pouco mais perto dos 75%, reflete a margem dos nossos 

produtos de longo prazo do que o índice de 70% que a gente teve no trimestre, afetado 

por essas questões que o Rafael colocou. Mas em longo prazo, algo mais próximo de 

75% é o esperado para esse ramo. 

Eduardo. 

Ainda é um índice muito bom, né? 
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Werner. 

Sim, ele ainda é um índice bastante bom. Mas, claro, nossa expectativa é dele voltar 

para os 75%, mas nosso esforço é de mantê-lo perto dos 70%, então a gente tem 

sempre a intenção de melhorar as margens dos produtos e a gente tendo espaço para 

fazer isso, isso vai ser feito. E a visão mix acaba sempre sendo relevante, quando você 

vê uma aceleração em canais que tem maior margem e um crescimento menor em 

canais com menor margem, isso também influencia positivamente o combinado no longo 

prazo. 

Eduardo. 

Em relação à questão dos prêmios, mudança de mix para produtos ao longo do ano, 

produtos de contribuição única; isso já acontece no segundo tri? Ou ele é nos finais dos 

trimestres das metas dos corretores, ou ele acontece mais concentrado no quarto 

trimestre? 

Werner. 

 Ele já acontece a partir do segundo tri sim, em alguns produtos. A gente tenta sempre 

manter a originação de produtos mensais como uma forma de trazer essa perenidade e 

recorrência do resultado, mas ele entra já a partir do segundo semestre, em algumas 

linhas, o produto anual e o esporádico de previdência a ganhar relevância dentro do 

portfólio. 

Eduardo. 

Perfeito. Muito Obrigado. 

 

Operador. 

Próxima pergunta vem do senhor Marcelo Cintra da Goldman Sachs. Pode prosseguir, 

por favor. 
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Marcelo Cintra. 

Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. A primeira pergunta é um follow-up da 

pergunta anterior, eu queria entender um pouco, como vocês estavam comentando de 

talvez voltar para casa de 75% no longo prazo. Eu queria entender especificamente no 

índice de despesa administrativa que teve uma melhora significativa, vocês comentaram 

que teve uma redução de contribuição para o fundo de seguro agrícola, mas eu só 

queria entender quanto seria o montante dessa contribuição e quanto a gente deveria 

considerar como um índice de despesa administrativa mais recorrente, se esse 10,6 que 

vocês reportaram em SH1 reflete algum esforço de corte de custos. 

Sperendio. 

Obrigado pela pergunta Marcelo. Quando a gente olha o índice de despesas gerais de 

despesas administrativas na SH1, o que acontece e esse é um dos principais fatores 

que internamente a gente acredita que o índice combinado deva ficar um pouco mais pra 

perto da casa de 73 e 75 do que 69, como o Werner vinha falando, o principal motivo de 

esse índice combinado voltar para esta casa, quando a gente olha os indicadores do 

primeiro trimestre, o índice de despesas administrativas abaixo do que a gente acredita 

ser um nível mais recorrente. Esse indicador tende a ficar mais perto da faixa dos 15% 

ao invés dos 11% que a gente apresentou. O grande motivo está relacionado também 

ao menor volume de contratações explicado pelo seguro agrícola que onera mais tanto 

do lado da corretora como quando a gente olha sob a ótica da seguradora, e além de ter 

um volume menor de despesas administrativas associadas a processos de contratação, 

tivemos um volume menor de contribuições para o fundo de estabilidade do seguro rural. 

A gente tem essa obrigatoriedade de repassar a parte do resultado liquido da operação 

em seguro agrícola pra esse fundo de estabilidade do seguro rural. Então como isso 

teve um decréscimo em relação ao primeiro trimestre de 2014, a despesa associada à 

operação de seguro agrícola da contribuição do fundo de estabilidade também teve 

redução. Por isso esse índice de despesas abaixo do que a gente considera recorrente, 

mais uma vez não deve ser tendência. 

Marcelo Cintra. 

Perfeito, obrigado pela explicação. Minha segunda pergunta ela é um pouco mais 

abrangente, eu queria escutar um pouco de vocês, como que vocês vêm o impacto do 
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desemprego nas operações da BB Seguridade, eu entendo que boa parte dos clientes 

da BB Seguridade muitas vezes são funcionário públicos, que ficam mais acíclicos, e 

não teriam esse impacto, mas eu queria ver se vocês estão sentindo algo, se vocês 

esperam algum impacto nas outras linhas relacionadas ao aumento do desemprego 

nesse ano, e eu também gostaria de tentar entender quantos por cento do seu saldo de 

previdência é relacionado a funcionários públicos, se vocês tem esse número. Obrigado. 

Werner. 

Bom Marcelo, obrigado. Quanto à sensibilidade à taxa de emprego, o que acontece é 

que a gente ainda tem uma concentração da emissão de prêmios, muito forte, no 

segmento de maior renda, e isso não é nossa estratégia de longo prazo, no longo prazo 

a gente pretende aumentar a penetração nos segmentos, na classe C e D, hoje em dia 

nossa penetração ainda é muito baixa nessas classes, que são as mais afetadas nesses 

momentos, e como você colocou, uma grande parte da base de funcionários públicos, 

servidores públicos do Banco do Brasil, então uma base mais protegida contra essas 

questões, então o impacto para produtos é bastante baixo pro nível de mudança na taxa 

de emprego que a gente está observando atualmente, então de fato, é bem baixo essa 

sensibilidade. Agora, quanto à pergunta de previdência, a gente não abre a base por 

esse tipo de segmentação do mercado, mas é também uma parte relevante da nossa 

base, vem de funcionários públicos e de clientes de alta renda, que não é atrelado, 

digamos assim, a essa questão de prêmios, então no futuro com produtos, com 

lançamento de outros produtos para a classe média, como em discussão, a gente já 

falou algumas vezes, inclusive em conferências, a tendências de novos produtos para 

serem lançados para previdência, esses novos produtos sim, estariam sendo afetados, 

mas a gente ainda está em fase de discussão com o mercado para poder lançar então, 

quando tivermos produtos para, e uma base mais forte vinda da classe média, isso 

passará a fazer mais sentido e nossa carteira vai ser mais sensível à mudança na taxa 

de emprego, hoje em dia a sensibilidade ainda é bastante baixa. 

Marcelo Cintra. 

Não, perfeito, então vocês são um pouco mais, vamos dizer acíclicos, do que os outros 

players. Está ótimo, obrigado e parabéns pelos resultados. 
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Operador. 

Próxima pergunta vem do senhor Gabriel Gusan do Banco Bradesco, pode prosseguir, 

por favor. 

 

Gabriel Gusan. 

Bom dia, minha pergunta é sobre a parte de previdência, a gente viu no trimestre uma 

queda acentuada na taxa de gestão indo de 1,24 para 1,18, no tri contra tri, chamou 

bastante atenção e levou até a uma queda nominal na receita com taxa de gestão. 

Vocês poderiam comentar um pouquinho sobre o que causou esse efeito? Muito 

obrigado. 

Werner. 

Então, a gente não teve uma queda nominal, o que a gente teve foi um crescimento de 

mais de vinte por cento, perto de 25%, 28% na taxa de gestão, esse crescimento não 

veio no mesmo nível do crescimento da reserva por conta da diluição que a gente 

acabar tendo dos nossos, o que tá entrando agora são clientes, parte deles que pagam 

uma taxa de gestão um pouco mais baixa do que a gente já tem na carteira, então 

clientes de alta renda do VGBL acabam tendo esse impacto, mas é bom lembrar que 

essa queda que vem acontecendo, ela vem acontecendo de uma forma gradual, ou 

claro, quando se pega ai um ano atrás, o crescimento que a gente vem apresentando, 

isso parece mais forte, mas ele não é algo que nos preocupa, a gente continua com uma 

taxa média de gestão bastante boa, comparando com os principais players do 

segmento, outros bancos, que atuam nesse segmento, a nossa taxa de gestão é a 

melhor entre elas, e então eu acho que é bastante normal com a entrada do VGBL de 

uma forma mais forte, e com essa concentração de volume de alta renda que a gente 

tenha uma redução na taxa de gestão, então isso não preocupa e a gente consegue 

traduzir isso também num bom nível de retenção, nosso resgate é bastante baixo 

também comparado com a indústria, fazendo a reserva crescer bem e a taxa de gestão, 

já num efeito também de crescimento de volume, crescendo, bastante forte, então isso 

vem colaborando pro desempenho da Brasilprev e é algo que vai se manter nos 

próximos trimestres. 
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Gabriel Gusan. 

Perfeito, muito obrigado. 

 

Operador. 

Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco nove (*9).  

Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas, gostaria de passar a 

palavra ao Sr Rafael Sperendio para suas considerações finais, por favor, Sr. Sperendio 

queira prosseguir. 

Sperendio. 

Pessoal, mais uma vez obrigado a todos pela participação, e com isso nós encerramos 

aqui a apresentação dos resultados do primeiro trimestre. Obrigado. 

 

Operador. 

A teleconferência da BB Seguridade está encerrada, lembramos que o material utilizado 

nessa teleconferência está disponível no portal da BB Seguridade, 

www.bancodobrasilseguridade.com.br na página de relações com os investidores, 

agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. 

 


