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Mediadora: Bom dia a todos, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à 

teleconferência da BB Seguridade para discussão dos resultados referentes 

ao segundo trimestre de 2014. Informamos que o evento está sendo gravado 

e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência 

durante a apresentação da BB Seguridade. Em seguida iniciaremos a 

sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. 

Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a 

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

digitando *02. Este evento está sendo transmitido simultaneamente pela 

internet via webcast, podendo ser acessado no endereço 

www.bancodobrasilseguridade.com.br, aba informações aos acionistas. A 

apresentação está disponível na aba informações financeiras. A seleção dos 

slides será controlada pelos senhores. Lembramos que os participantes 

poderão fazer pergunta 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 ou conglomerado, não constituindo garantia do 

desempenho futuro, uma vez que envolvem riscos e incertezas que podem 

extrapolar o controle da administração. As informações apresentadas 

seguem as informações financeiras combinadas e consolidadas num padrão 

contábil IFRS, exceto quando indicada outra fonte. Para mais informações 

sobre demonstrações da companhia, acesse Relatório de Análise de 

Desempenho. Conosco hoje estão os senhores Marcelo Labuto, diretor 

presidente da BB Seguridade, Werner Suffert, diretor administrativo 

financeiro e de relações com investidores e o Senhor Rafael Sperandio, 

gerente de relações com investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao 

Senhor Marcelo Labuto, diretor presidente que iniciará a apresentação. Por 

favor, Senhor Labuto, queira prosseguir. 

Marcelo Labuto: Bom dia. Sejam bem-vindos à nossa teleconferência de 

resultados. Na última quarta-feira a SUSEP divulgou dados de mercado e eu 

acredito que nossa companhia tem muitos motivos para comemorar. Após 6 

anos consecutivos como líder de mercado em captação líquida, a BrasilPrev 

assumiu pela primeira vez em sua história a vice-liderança em termos de 

reservas. Tivemos um ambiente muito difícil no primeiro trimestre e desde a 

última divulgação de resultados, recebemos muitas perguntas sobre a nossa 
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capacidade de entregar o crescimento previsto no Guidance de previdência, 

no entanto no segundo trimestre crescemos 59% sobre o mesmo período de 

2013 e reafirmamos nosso objetivo, continuamos perseguindo um 

crescimento de pelo menos 33% em arrecadação. De um modo geral, o 

primeiro semestre mostrou mais uma vez o potencial da rede de agências e 

da base de clientes do Banco do Brasil, mais importante, mostrou a nossa 

capacidade de indução da força de vendas e de buscar um mix de receitas 

alinhado à nossa estratégia. Todos acompanhamos o momento difícil 

enfrentado pelo mercado de previdência no início do ano. Naquele momento 

focamos planos periódicos buscando explorar atributos de longo prazo 

desses produtos. Garantimos uma expansão saudável das reservas com 

vendas mais sustentáveis e índices de resgate mais baixos do que da 

indústria. Quando o mercado começou a ensaiar uma recuperação, 

conseguimos ajustar nossa estratégia a um novo ambiente, capturando as 

oportunidades com maior agilidade e intensidade. Temos focado em um mix 

de produtos que visa trazer a maior recorrência possível não apenas às 

receitas, mas ao resultado da companhia. Neste esforço, priorizamos 

produtos adequados às necessidades de nossos clientes e que 

proporcionem a maior margem e recorrência possíveis e cada vez mais 

temos trabalhado para entender melhor as necessidades e o comportamento 

de nossos clientes, essa inteligência e a gestão dos canais de vendas são 

nossa competência fundamental e com certeza a característica que torna a 

BB Seguridade um modelo de negócios único. No canal bancário temos 

inúmeras ações em andamento para continuar melhorando nosso CRM. Ao 

longo do segundo semestre pretendemos lançar novos módulos que irão 

melhorar nossa avaliação de propensão ao consumo de nossos clientes 

tornando as ofertas ainda mais assertivas. Nossas iniciativas não se limitam 

ao canal bancário, estamos avaliando constantemente as alternativas de 

distribuição e o maior exemplo disso é a rede dos Correios. Continuamos 

estudando as oportunidades e os produtos que mais se encaixem em uma 

eventual parceria com este canal. Todos esses esforços que temos realizado 

sempre em parceria com nossas coligadas e com o Banco do Brasil são 

fundamentais para que a BB Seguridade continue entregando taxas de 

crescimento acima da média de mercado, o lucro liquido de quase R$850 

milhões coroa todas as ações que temos conduzido na companhia, e aqui eu 

não me refiro apenas à gestão dos canais e expansão das receitas, as 

despesas também vem apresentando comportamento favorável e a 

sinistralidade sem dúvida foi um grande destaque no resultado da SH1. 

Olhando para os próximos trimestres eu gostaria de destacar duas iniciativas 
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que devem colaborar para a manutenção do ritmo da expansão das receitas.  

Recebemos na última semana a aprovação da ANS, o que permitirá o início 

de nossas operações da Brasildental, e por fim eu gostaria de destacar o 

desempenho do prestamista PJ, emitimos mais de R$150 milhões em 

prêmios apenas no mês de Junho. Bom, esses eram os principais pontos 

que eu gostaria de compartilhar com vocês, muito obrigado e eu passo a 

palavra ao Rafael Sperendio que irá nos guiar pela apresentação. 

Rafael Sperendio: Obrigado Labuto. Bom dia a todos, obrigado pela 

presença na nossa teleconferência. Iniciando na página 03, temos alguns 

destaques desse segundo trimestre de 2014, evidentemente o primeiro deles 

é o lucro de R$845 milhões no trimestre, um crescimento de 54% em relação 

ao segundo tri do ano passado, equivalente a um retorno sobre o patrimônio 

líquido médio ajustado de 64,9%. Com relação aos resultados desse 

primeiro semestre de 2014, o nosso conselho que a administração aprovou a 

destinação aí de R$1,2 bilhão de reais para pagamentos de dividendos, 

equivalente a 80% do lucro líquido do primeiro semestre, em termos de 

faturamento, prêmios emitidos, contribuições de previdência e arrecadação 

com títulos de capitalização chegamos a R$15,7 bilhões de reais nesse 

semestre, volume 37% maior do que no mesmo período do ano passado. 

Um outro ponto que merece destaque aí na performance desse trimestre foi 

a forte melhora no desempenho operacional da nossa companhia de vida 

habitacional e rural, a BB Mapfre SH1, redução de 6,8% pontos percentuais 

em índice combinado em relação ao segundo tri de 2013, em previdência, 

total de contribuições atingindo R$9,3 bilhões de reais, volume 58,6% maior 

do que no segundo tri do ano passado demonstrando aí a recuperação do 

segmento depois de um período bastante difícil para novas captações, o que 

nesse segmento que ainda é mais importante termos de captação líquida, a 

BrasilPrev atingiu 66% de toda a captação líquida do mercado nesse 

primeiro semestre, um desempenho bastante forte em captação líquida que 

é o principal driver de resultados desse tipo de negócio de previdência, em 

capitalização, BrasilCap, um lucro líquido mais de 3 vezes maior do que o 

registrado no mesmo período do ano passado, puxado aí bastante pela 

melhora da margem financeira e crescimento de reservas. E para concluir os 

destaques do período, corretora, receita de corretagem com R$610 milhões 

de reais no trimestre, um crescimento 36% no ano contra ano, puxado aí 

basicamente pelo aumento das receitas de BrasilPrev e SH1 no segmento 

de vida, habitacional e rural. Na próxima página temos aqui um comparativo 

da BB Seguridade com o mercado. Como os senhores podem observar, o 
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nosso desempenho nos primeiros 6 meses desse ano está assim muito 

superior ao do mercado praticamente todos os anos, se fizermos aí uma 

análise excluindo a performance da BB Seguridade, do desempenho da 

indústria, em termos de prêmios emitidos no ramo de pessoas crescemos 

9,1% enquanto o mercado cresceu 1,2%. Em rural o nosso crescimento, 

chegando aí a 66% enquanto o mercado cresceu 7%. Em previdência, 

contribuições crescendo na ordem de 20,7% enquanto a indústria teve uma 

retração de 3,8%. Em captação líquida crescemos 22% enquanto na 

indústria esse volume caiu 39%. Em capitalização o nosso crescimento perto 

de 7% enquanto o mercado cresceu apenas 4,2%. Página 05, temos aí os 

eventos extraordinários, até então nesse ano não tivemos nenhum evento 

extraordinário, só mencionando aí alguns eventos que aconteceram ao longo 

do primeiro semestre de 2013 para fazer uma base comparável com o 

resultado desse ano. Na página 06 temos aqui a visão geral do desempenho 

da BB Seguridade, em termos de receita como a gente falou no início da 

apresentação, R$15,7 bilhões de reais no trimestre, um crescimento de 58% 

em relação ao primeiro tri de 2014 e 37% de crescimento no ano contra ano, 

puxado aí pela recuperação do segmento de previdência e pelos prêmios no 

ramo de pessoa, habitacional e rural. Quando a gente olha no semestre, 

faturamento de R$25,7 bilhões de reais, 19% maior que no primeiro 

semestre do ano passado. E na parte de baixo dessa lâmina a gente vê aí a 

nossa rentabilidade, uma tendência crescente do retorno, lucro líquido de 

R$1,5 bilhão de reais no semestre, equivalente ao retorno sob o PL de 

53,3% superando aí até mesmo as estimativas de Guidance que estava na 

faixa de 44 a 49% para esse ano e se fala de um financeiro mais forte, de 

uma excelente performance operacional principalmente no segmento de 

vida, rural e habitacional. Na próxima página temos aqui a contribuição do 

resultado financeiro pro lucro da BB Seguridade, como os senhores podem 

ver, nesse trimestre tivemos aí um movimento de fechamento da curva de 

juros futuros, uma pendência que a gente já vinha vendo no trimestre 

passado, desde o início desse ano, a diferença é que nesse trimestre a 

ponta longa da curva também fechou, não é? Até então a ponta curta da 

curva tinha fechado mais até março desse ano, nesse segundo tri a ponta 

longa fechou bastante e esse fechamento da estrutura termo uma taxa 

SELIC média, mais alta nesse trimestre, trouxe alguns ganhos significativos 

no resultado financeiro desse trimestre em praticamente todas as nossas 

coligadas. Se a gente olhar nesse tri o resultado financeiro combinado das 

nossas companhias cresceu 25% em relação ao primeiro trimestre de 2014. 

O ponto importante é que mesmo com esse forte crescimento aí do resultado 
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financeiro em comparativo trimestral, a contribuição para o lucro em relação 

a um 1T14 contribuição do resultado financeiro para o lucro da BB 

Seguridade em relação ao trimestre passado caiu de 26,1% para 25,1% 

nesse trimestre, o que reforça a melhora do operacional. Então a melhora do 

operacional foi ainda mais forte que a evolução do resultado financeiro. 

Quando a gente fala no acumulado do ano, o resultado financeiro é mais de 

duas vezes superior ao resultado do financeiro alcançado no mesmo período 

de 2013, é sempre bom lembrar que o primeiro semestre de 2013 foi 

bastante afetado pelo movimento de abertura de curva de juros que trouxe 

um impacto negativo de marcação ao mercado no resultado financeiro das 

companhias e nesse primeiro semestre a gente volta a ter uma contribuição 

do resultado financeiro para o lucro da BB Seguridade mais normalizada aí 

na faixa dos 26%. Dando sequência, na página 08 a gente vai iniciar aqui 

uma sequência de slides em que a gente vai abordar o desempenho de cada 

uma das nossas coligadas, então a primeira delas no segmento de vida 

habitacional e rural considerando os prêmios emitidos já líquidos de cessão 

pra resseguros, prêmios retidos de fato na companhia, tivemos um 

crescimento de 16% comparado ao segundo tri do ano passado, quando a 

gente olha no acumulado do ano os prêmios retidos cresceram 21% puxado 

aí basicamente pelos ramos de rural e prestamista que foram as 

modalidades que cresceram mais forte. Grande destaque do segmento de 

vida habitacional e rural nesse trimestre foi a forte melhora dos resultados 

das operações de seguro que considera o resultado operacional de fato da 

companhia, excluindo a performance do financeiro. Esse resultado cresceu 

43% no trimestre, 65% no ano contra ano, e além disso o segundo 

componente de rentabilidade da companhia, o resultado financeiro que já 

tinha acontecido no trimestre passado uma forte melhora do resultado 

financeiro que se repetiu agora nesse segundo tri de 2014. Então quando a 

gente olha a resultante desses dois vetores de crescimento, o resultado das 

operações de seguros e o resultado financeiro, temos um lucro líquido de 

R$567 milhões nesse primeiro semestre, crescimento de 51% comparado 

com o primeiro semestre do ano passado, atingindo um retorno sobre 

patrimônio líquido médio de 40,6% no acumulado do ano, em termos 

anualizados. No slide 09, temos aqui os principais indicadores de 

desempenho do segmento já considerando a realocação do resultado de 

rede de seguros nas respectivas linhas da DRE como vocês podem observar 

nessa página, tivemos uma melhora de todos os indicadores de 

desempenho na SH1, mas cada um especialmente aí na sinistralidade de 

todas as bases de comparação, dessa melhora generalizada nessa 
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sinistralidade, comissionamento como índice de despesas administrativas, o 

índice combinado de juros de 74,8%, 2,7 pontos percentuais menor do que 

no primeiro semestre de 2013. Então só para enfatizar, esse indicador 

quanto menor, melhor o desempenho. Na página 10, segmentos de seguros 

patrimoniais, prêmios retidos cresceram 9% em relação ao ano contra ano, 

comparativo ano contra ano, 8% em relação ao trimestre passado, no 

acumulado de semestre, crescimento de 7% com evolução generalizada em 

todos os ramos, auto, danos e demais. Pelo lado operacional nessa 

companhia, nesse trimestre tivemos aumento de sinistralidade em alta em 

danos especialmente, o que fez com que o resultado de operações de 

seguros SH2 que fosse negativo nesse tri, que acabou afetando em parte o 

lucro da companhia, que foi menor na visão tanto no trimestre contra no ano 

contra ano, mas por outro lado o resultado financeiro vem uma tendência 

crescente de melhoria que contribuiu quando a gente olha o acumulado do 

ano, o resultado do semestre, a gente conseguiu ainda um lucro 27% maior 

do que o registrado no primeiro semestre do ano passado. No slide 11, a 

gente aborda os principais indicadores de desempenho da companhia que a 

gente chama de P&C, a SH2, como eu já tinha mencionado, sinistralidade 

nesse trimestre chegou a 60%, maior ocorrência de sinistro aí nos ramos de 

auto e danos. Em comissionamento uma queda de 1 ponto percentual no 

índice de comissionamento em relação ao tri passado, fruto basicamente 

numa mudança no índice de vendas mais concentrado em auto, que o auto 

tem um índice de comissionamento mais baixo que as demais modalidades 

nessa companhia. Em despesas tivemos um crescimento no índice no 

comparativo com o trimestre anterior, e mesmo com relação ao segundo tri 

do ano passado, é que é importante lembrar que a base de comparação do 

semestre passado foi favorecida por reversões de PDD para resseguros, 

então não é uma base de comparação muito justa. Quanto à gente olha no 

acumulado do ano esse efeito fica um pouco mais neutralizado, o índice de 

despesas fica em torno de 18,1% com melhora até de 0,6 pontos percentual 

em relação ao primeiro semestre do ano passado. O índice combinado, aí 

puxado pela piora da sinistralidade chegou a 101,5% nesse segundo 

trimestre, aumento de 5,4 pontos percentuais tri contra tri, 7,6 pontos 

percentuais no ano contra ano. Passando para a previdência na próxima 

lâmina, a gente pode observar que uma forte respiração do segmento nesse 

segundo trimestre, as contribuições crescendo aí 85% em relação ao 

trimestre passado e 58,6% comparado ao segundo tri de 2013, a gente pode 

verificar aqui também uma forte queda no índice de resgate que chegou a 

8,9% nesse trimestre voltando aos níveis que tínhamos lá em 2012. O ponto 



 

 

 

Transcrição de Teleconferência 

Resultado | 2T14 

BB Seguridade (BBSE3) 

        13 de agosto de 2014 

de destaque aqui que a gente aborda nessa lâmina é a captação líquida que 

a gente pode dizer que é o principal driver de resultados da companhia, o 

crescimento de 22% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Com 

essa recuperação que a gente veio observando em termos de arrecadação e 

redução de resgate, a BrasilPrev chegou ao final de Junho com R$97 bilhões 

de reais em reserva, crescimento de 30% nos últimos 12 meses. Receita de 

taxa de gestão temos um crescimento tanto no trimestre quanto no ano 

contra ano que é um reflexo do volume crescente de ativo sobre gestão, 

(tosse), desculpa, foco no aumento tanto da arrecadação quanto na retenção 

de recursos com a redução do índice de resgate e um lucro líquido 

crescendo 15% no ano contra ano e 25% quando a gente compara o 

primeiro semestre desse ano com o primeiro semestre do ano passado. Na 

página 13 a gente incluiu aqui o comparativo da performance da BrasilPrev 

com o mercado, como os senhores podem ver aqui nessa página, 

crescemos captação líquida 22% no semestre e a indústria excluindo a 

nossa participação ainda vem apresentando variação negativa de 39%. O 

que a gente nota aqui é que mesmo no gráfico abaixo, em termos de 

contribuição a gente tem a performance mês a mês acumulado, em termos 

de arrecadação de previdência que indica que mesmo depois do primeiro tri 

mais fraco, a partir de abril a gente começou a verificar um cenário de 

recuperação e no acumulado do semestre a gente tem volume de 

contribuições 21% maior comparado ao primeiro semestre no ano passado. 

O que é bom é que a gente vem observando que a indústria também vem se 

recuperando, não é algo exclusivo da BrasilPrev. Claro que o nosso, a nossa 

recuperação está em ritmo bem mais acelerado do que o mercado, mas o 

fato que é... O lado bom da história é que a indústria também está 

apresentando uma forte recuperação que fez com que a gente mantivesse, 

igual à gente vai olhar mais para frente no final da apresentação, o nosso 

guidance para o ano de 33 a 47%. Na página 14 temos o nosso 

desempenho em capitalização. Em comparação ao segundo tri do ano 

passado a nossa arrecadação ficou praticamente estática, nesse caso é 

sempre bom lembrar a forte base de comparação que a gente tem com 

relação ao segundo tri de 2013 principalmente, em um mix de venda 

bastante diferente esse ano do que foi ano passado. No ano passado a 

gente focou mais em plano de pagamento único enquanto que nesse ano 

temos dado mais ênfase aí nos planos de pagamento mensal que tem um 

ticket médio 10 vezes menor do que o plano de pagamento único. No 

resultado financeiro continuamos vendo uma forte recuperação, crescendo 

50% em relação ao primeiro tri desse ano e revertendo o saldo negativo 
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registrado no segundo tri de 2013 e essa performance reflete praticamente 

no crescimento das reservas e a melhora da margem financeira com um taxa 

Selic média mais alta e movimento de fechamento da curva de juros que a 

gente tem observado nesse ano. Nas nossas coligadas a BrasilCap é a que 

mais se beneficia desse movimento de fechamento de curva. E aí uma 

característica do negócio, um passivo predominantemente pré-fixado que 

acaba demandando também para o outro lado um ativo mais concentrado 

em títulos pré-fixados, não é? Essa melhora quando a gente olha do 

resultado financeiro com R$163 milhões nesse primeiro semestre foi um dos 

principais fatores que proporcionaram aumento significativo do lucro líquido 

da Cap, tanto no trimestre quanto no ano contra ano e no acumulado do ano, 

se a gente olhar no segundo tri desse ano o lucro líquido foi 3 vezes maior 

do que o segundo tri do ano passado e no comparativo semestral esse lucro 

fechou 183%. Passando para a BB Corretora na próxima página, as receitas 

de corretagem crescendo 25% em relação ao trimestre passado, 36% no 

ano contra ano, principal driver aí do crescimento foi à arrecadação de 

previdência, no semestre foi acima de 32%, puxado por vida rural e 

habitacional, aumentou a sua participação no total de 4,4 pontos percentuais 

como a gente pode ver no gráfico ao lado. E para fechar o lucro líquido com 

R$342 milhões, crescimento de 33% no trimestre, 48% no ano contra ano, 

fruto basicamente de um aumento de receitas e melhora no resultado 

financeiro. Para finalizar, a página 16, nossa prestação de contas, em 

relação ao guidance que a gente divulgou aí para esse ano, primeiro deles, 

retorno sobre patrimônio líquido médio ajustado, ficamos acima do intervalo 

proposto com 53,3%. Crescimento do resultado financeiro, uma magnitude aí 

acima do que a gente previa, melhora dos indicadores, melhora generalizada 

dos indicadores operacionais também acima do esperado em todas as 

nossas companhias, mas com destaque aí para a companhia de vida 

habitacional e rural foram os principais fatores que colaboraram para superar 

esse guidance mas até o final desse ano a gente estima que esse indicador 

se enquadre no intervalo previsto, por isso a gente está mantendo, os 

prêmios emitidos na SH1 ficamos dentro do intervalo com 24%. Nos prêmios 

emitidos na SH2, nossa companhia de automóvel e danos, tivemos um 

crescimento de 16,8% em prêmios emitidos, uma tendência de aceleração 

comparado ao que a gente vinha acompanhando até março desse ano, de 

10,6%, mas ainda abaixo do intervalo estimado de 19 a 26, não é? O 

principal fator que impactou e vem impactando desde primeiro tri desse ano 

é o volume de vendas abaixo do esperado no segmento de auto, 

principalmente no primeiro tri desse ano, mas tendo em vista essa forte 
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recuperação que a gente observou no segundo trimestre, a gente está 

mantendo as nossas estimativas para o ano. Em previdência observamos 

uma recuperação ainda mais forte nesse segundo trimestre que foi de 59% 

em relação ao segundo tri do ano passado, é importante lembrar que o início 

do ano foi bastante difícil para a indústria de previdência como um todo, que, 

além disso, a gente também adotou uma estratégia de comício de vendas 

mais focado em planos periódicos, tem um ticket bem mais baixo do que os 

planos de aporte esporádico, mas por esse motivo e o forte desempenho 

que a gente observou no segundo tri a gente espera sim que essa linha 

convirja para o intervalo proposto até o final do ano, por isso estamos 

mantendo em nosso guidance de 33 a 47% de crescimento de arrecadação 

para o ano. Em termos de arrecadação de capitalização tivemos um 

crescimento abaixo do estimado para o ano que é justificado em virtude da 

forte base de comparação que a gente tem para o segundo trimestre de 

2013 que como eu abordei anteriormente teve um mix de vendas para esse 

ano mais concentrado em planos mensais, que dão ticket prêmio mais baixo, 

mas para os próximos trimestres nós acreditamos sim que o volume de 

arrecadação volte a ficar dentro do intervalo do guidance e por isso também 

estamos mantendo nossas estimativas de 10 a 15% de crescimento para 

esse ano. Bom, com isso eu concluo a apresentação, podemos passar agora 

para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado mais uma vez a todos. 

Mediadora: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas 

e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *9. Para retirar a 

pergunta da lista, digite *9 novamente. Por favor, aguardem enquanto 

coletamos as perguntas.  

Nossa primeira pergunta vem do Senhor Tiago Batista do Itaú BBA. 

Tiago Batista: Bom dia a todos, parabéns pelo excelente resultado, eu 

tenho duas perguntas. A primeira é com relação ao crescimento de 2015, 

como vocês esperam que esse crescimento seja, como que ele se comporte 

em 2015 dá para imaginar se vocês conseguem continuar crescendo muito 

acima do mercado como está sendo nesses últimos 02 anos e quais 

segmentos devem liderar essa expansão? E a segunda pergunta é com 

relação às despesas, quando você olha a despesa da corretora a gente viu 

que ela é nossa compartimento de flat ano contra ano, mesmo com forte 

crescimento das comissões, principalmente a linha de processamento de 

dados caiu bastante, isso aí quando eu falo tri contra tri e ano contra ano. 
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Podem comentar um pouco mais dessa performance de custos da corretora 

também? Obrigado. 

Rafael: Rafael falando, obrigado pela sua pergunta. Vou começar aqui 

abordando a parte de custos na corretora e depois o Labuto vai entrar para 

falar da estratégia de crescimento para os próximos anos. Quando a gente 

olha no custo de processamento de dados, a gente observou um 

crescimento mais baixo que o ritmo de crescimento que a gente estava 

observando em termos de receita e o quê que acontece? Essa linha, ela tem 

influência, há um ressarcimento de custos que a gente faz para o Banco do 

Brasil então o que acontece é assim, a gente repassa para o Banco, em 

termos de despesas, o que a gente utilizou proporcionalmente à capacidade 

de processamento de dados do Banco. Então o que a gente observou nesse 

trimestre é que mesmo a gente crescendo na velocidade que a gente está 

crescendo em termos de venda, outras divisões do banco, outras áreas do 

banco, acabaram por utilizar ainda mais a capacidade de processamento de 

dados do Banco do Brasil do que a BB Seguridade. Por esse motivo nosso 

custo acabou sendo diluído quando a gente olha na operação do Banco 

como um todo. Então nesse contexto, a gente espera que não deva se 

repetir essa situação nos próximos trimestres, ou que a gente ache uma 

margem normalizada da corretora seria perto da faixa dos 53, 54%.  

Marcelo Labuto: Bom, Tiago, obrigado pela pergunta, Labuto falando. 

Conversando um pouquinho sobre as questões referentes ao crescimento, 

projeções de crescimento para 2015, as nossas estimativas, expectativas 

são de uma manutenção do nosso crescimento acima da indústria por quê? 

Porque a gente ainda acredita que existe diferenciais entre o nosso modelo e 

o modelo operado pela indústria de uma forma geral, um bom espaço de 

ainda dentro da penetração da base de clientes do Banco do Brasil, essa 

carteira continua constantemente crescendo com o surgimento de novas 

oportunidades. O que a gente deve observar é um aprimoramento cada vez 

maior do mix de distribuição desses produtos. Então a gente tem já 

implementado essa estratégia no decorrer do ano de 2014, observando tudo 

que vem acontecendo com o mercado, volatilidade, recuperação, então 

todos os fatores a gente vem se aperfeiçoando para poder apresentar o 

melhor portfólio frente às necessidades dos nossos clientes. Então isso vai 

continuar sendo uma estratégia implementada, além de ações mais 

aprimoradas de Cross-selling, aproveitando oportunidades, ações de Up-

selling, a gente já tem uma base de clientes que já estão conosco há um 
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determinado tempo e a gente já vê, observa oportunidades de melhorar o 

ticket de um grupamento de clientes, temos novas oportunidades, novos 

canais alternativos, temos novos produtos a serem lançados, então você 

pega o próprio prestamista PJ, ele não engloba todas as linhas de giro ainda 

do portfólio de pessoa jurídica, então a gente tem um amplo espectro para 

poder atuar e manter essas nossas perspectivas de crescimento acima do 

mercado. Obrigado.  

Thiago Batista: Excelente. Parabéns de novo pelo resultado. 

Mediadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Domingos da JP Morgan. 

Pode prosseguir. 

Domingos: Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Parabéns, sem 

dúvida, pelo muito forte resultado. A minha dúvida na verdade vem com 

relação à sinistralidade do business prestamista. A gente notou um aumento 

e é um business que a volatilidade de sinistro deveria ser um pouco mais 

baixa. Então eu queria entender um pouquinho o que aconteceu no tri-a-tri, 

na carteira de prestamista sinistralidade. 

Rafael: Domingos Rafael falando. Obrigado pela pergunta. Em relação à 

sinistralidade do prestamista, o quê que aconteceu nesse segundo 

trimestre? A gente tem uma carteira de prestamista que ela segura a carteira 

do Banco do Brasil, então a gente tem duas modalidades: uma que a gente 

chama de contributária, que é aquela que o cliente, por vontade própria, faz 

o seguro da sua operação de crédito e a carteira que a gente chama de não 

contributária, que é a carteira que o Banco do Brasil faz o seguro da sua 

própria carteira de crédito. Então o que a gente observou nesse trimestre foi 

um aumento de sinistro vindo da carteira não contributária, a carteira 

segurada pelo Banco do Brasil. Então a gente não tinha até então um 

processo automatizado de aviso de sinistros, uma interligação entre o Banco 

e Seguradora avisando sinistros de óbito, principalmente nessa carteira. A 

gente implantou uma ferramenta agora, que fez automatizar todo esse 

processo e a gente identificou sinistros que haviam sido ocorridos, mas não 

tinham sido avisados ainda para a seguradora. Uma despesa da ordem aí de 

basicamente 44 milhões, que fez com que esse índice subisse para a faixa 

dos 34%. Só que por outro lado, para essa carteira especificamente, a gente 

vinha contabilizando um excedente técnico, ele não é contabilizado na linha 

de sinistros, então quando a gente olha de fato o que foi, de fato, a 

sinistralidade dessa carteira, ela teria ficado na faixa de 28% e não na faixa 
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de 34%. O porquê dessa diferença? A contabilização da reversão desse 

excedente técnico, que a gente fez por conta desse aumento de 

sinistralidade, foi contabilizada em variação de condições técnicas, por conta 

de, a força de padrão contábil tá? Se a gente fizesse esse ajuste, tirando da 

variação de provisão técnica, colocando essa reversão na linha de despesas 

com sinistros, ajustando a linha de prêmio ganho, o índice de sinistralidade 

teria ficado perto de 27,6% em linha com a média histórica que essa carteira 

total de prestamista vinha gerando. Só que agora, com a implantação desse 

sistema, esse processo mais automatizado, a gente espera que essa 

volatilidade por conta dessa carteira aí do Não-Contributário, cesse. A gente 

não espera mais esse tipo de problema daqui pra frente.  

Domingos: Tá, então se eu entendi é, vocês tiveram um reconhecimento 

antecipado ou mais forte nesse trimestre e deve normalizar próximo de uns 

28?  

Rafael: Isso. A média de sinistro dessa carteira é com 25 a 28%, vai ficar 

mais nessa faixa daqui pra frente. Esse trimestre foi um ponto fora da curva, 

por conta da entrada desse sistema, que automatizou o processo, então a 

gente identificou alguns sinistros que haviam ocorrido, mas não haviam sido 

avisados para a seguradora. Então daqui pra frente, com o processo 

automatizado, não deve mais acontecer.  

Domingos: Tá. Desculpa. Acho que eu não sabia dessa parte da 

contributária e não contributária. Hoje, quando a gente olha a sua carteira de 

prestamista, quantos por cento vêm de cada segmento, contributária e não, 

e o não contributário, só para que eu entenda direito, é uma carteira que o 

Banco do Brasil arca com o custo de assegurar o seguro, é uma opção do 

Banco uma operação da seguradora, em separado, é isso? 

Rafael: Exatamente. Se a gente olhar o não contributário hoje, ele 

representa bem pouco tá, 7% mais ou menos do prestamista. Ele 

representava bastante no início em que ainda não existia um esforço muito 

grande de vendas na colocação do produto para o cliente, então o Banco, 

para proteger a carteira dele, ele acabava segurando um volume maior por 

conta própria. Agora com esse esforço todo de venda na colocação do 

produto de prestamista para o cliente, como o cliente está fazendo seguro da 

própria operação, o Banco vem deixando, cada vez mais, de fazer o seguro 

da sua carteira, já diminuiu essa necessidade.  

Domingos: Super claro, não, perfeito. Obrigado. 
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Rafael: Eu que agradeço. 

Mediadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Gustavo Lobo, do BTG 

Pactual. Por favor, pode prosseguir. 

Gustavo Lobo: Oi, bom dia pessoal. Eu tenho uma pergunta sobre o 

acquisition cost da BrasilCap, se a gente olhar o índice de comissionamento, 

ele foi bastante forte no segundo tri, eu entendo que se tem uma 

participação maior de pagamento mensal, mas mesmo olhando outros 

trimestres, onde você teve uma participação maior de pagamentos mensal, 

você não chegou a ter um índice de comissionamento tão alto. O quê que 

aconteceu no trimestre para justificar isso, e como vocês olham esse 

comissionamento nos próximos trimestres e olhando para 2015? Obrigado. 

Rafael: Gustavo, Rafael falando, obrigado pela sua pergunta. Quando a 

gente olhar para o comissionamento da Brasil Cap, realmente a única 

influência que a gente teve para o índice foi em mix de vendas. O Plano de 

Pagamento Mensal nas primeiras parcelas principalmente, ele tem um índice 

de comissionamento mais alto. O que pode mudar de um período para outro 

é número de vendas novas de plano de pagamento mensal. Então às vezes 

você enxerga um mix, como a gente demonstra no nosso material, com uma 

concentração um pouco maior de mensal, mas o que ele está refletindo ali é 

o volume de arrecadação de fato, que está fluindo para a companhia. Então 

às vezes tem alguns planos lá que já foram vendidos às vezes um ano ou 

mais de um ano e quando a gente olha o mix de receitas ele não reflete de 

fato o que está sendo feito de vendas novas. Em termos de vendas novas, 

quando você foca muito mais no Plano de Pagamento Mensal, no primeiro 

momento você tem sim um aumento do índice de comissionamento na 

companhia, aí você só vai ver se ele teve efeito na arrecadação quando 

essas vendas forem ganhando mais corpo na companhia e você vai ver essa 

estratégia alterando o mix de receitas. Mas o que teve nesse período mesmo 

foi um volume maior de vendas novas de Planos de Pagamento Mensal por 

isso esse aumento no índice de comissionamento. Dada a nossa estratégia, 

pelo menos nesse curto prazo, para o final desse ano com foco maior 

mensal, você pode esperar um índice de comissionamento mais normalizado 

nessa faixa que a gente está vendo no segundo trimestre desse ano.  

Gustavo Lobo: Tá, então foi um efeito basicamente de mix, não teve um 

reajuste de comissionamento linha a linha né?  

Rafael: Nenhum. 
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Gustavo Lobo: Tá, legal. Queria também que vocês falassem um pouco 

sobre a expectativa de Banco Postal. O que vocês veem de oportunidade a 

isso? Pode vir a se tornar relevante? Qual que é o timing que a gente pode 

esperar para começar a ser vendido seguro por meio do Banco Postal? 

Marcelo Labuto: Gustavo, Labuto. Obrigado pela pergunta. O Banco Postal 

a gente está na seguinte etapa, estamos na fase de fechamento de portfolio 

e de discussão de acertos de governança, na parte, vamos dizer assim, na 

fase de fechamento dessa possível parceria. Então nossas expectativas são 

que no decorrer desse semestre aí a gente consiga concluir essa etapa de 

trabalho para botar essa operação em implementação. Ela não é um esforço 

muito grande uma vez que boa parte do portfólio de produtos a gente já 

possui, já existe a ferramenta necessária para fazer a distribuição, então a 

parte de operação em si, ela já está mais robusta, então tem muita coisa já 

construída, então para implementar a gente acredita que vai demandar 

pouco esforço. Naturalmente é um canal que vai ganhar a sua importância 

no decorrer do tempo, existe todo um processo que a gente tem que 

considerar que são mais de 7 mil pontos distribuindo os nossos produtos, 

mas naturalmente existe um processo de aculturamento do vendedor, dele 

entender o modelo, dele ter toda aquela fase de capacitação e 

aprimoramento do processo de venda para que ele chegue em um nível bom 

para passar a ter uma linha considerável na formação do nosso resultado, 

mas a nossa expectativa de médio prazo é muito positiva com essa nova 

oportunidade, ok? 

Gustavo Lobo: Perfeito, está claro. Obrigado. 

Mediadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Eduardo, da Brasil Plural. 

Pode prosseguir.  

Eduardo: Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas 

perguntas, primeiro em relação à penetração, queria vocês pudessem dar 

um update como é que está à penetração sobre a base do Banco do Brasil, 

que da última vez que a gente falou estava em 13,6%. Queria saber como 

vocês evoluem nesse índice. Entendo também que vocês vêm fazendo um 

belo trabalho na parte de Cross-Selling e Up-Selling de produtos de seguros 

nessa base, mas eu queria saber quais as iniciativas para aumentar essa 

base de 13,6 que estava no trimestre passado. Se vocês têm alguma 

iniciativa mais massificada para aumentar essa base. E ainda em relação à 

performance de vendas que tem sido muito forte, eu queria perguntar na 
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Prev, como vocês explicam essa outperformance tão acima da média no 

mercado nesses últimos trimestres e o que vocês tem feito ou notado a 

concorrência para vocês terem essa performance tão forte, é performance 

dos fundos? Não é? É uma iniciativa comercial? Eu só queria entender um 

pouquinho mais da sustentabilidade dessa performance. Muito obrigado. 

Marcelo Labuto: Labuto. Obrigado pelas perguntas. Sobre penetração. 

Realmente o indicador, mesmo considerando nosso crescimento dos últimos 

anos, nosso percentual de penetração não evolui na mesma proporção. Se a 

gente pegar hoje, ele continua na faixa dos 13,7 que a gente vem falando, 

apresentando nas últimas apresentações, e também o que acontece é o que 

a gente também, algumas vezes, já tentou transferir para o mercado. A base 

continua crescendo, a base de clientes do Banco do Brasil continua 

crescendo e isso a gente até brinca, costuma dizer que é um bom problema 

né, que a gente continua aumentando nosso espaço para poder trabalhar 

mas de fato a gente tem uma série de ações, não focada em aumentar a 

nossa penetração, e sim focadas em atingir o cliente correto para melhor 

distribuição dos nossos produtos e a questão da penetração, ela é muito 

mais uma consequência das nossas ações, então ela nunca foi por si só 

balizador para nossas ações, ela é uma informação para servir para o 

mercado, para nossas ações de potencial oportunidade para a gente 

continuar crescendo dentro desta base. Mas é assim, temos diversas ações 

buscando novos clientes, hotlists direcionadas para determinados tipos de 

clientes, Cross-Selling, então diversas ações, só que como eu te disse, com 

enfoque de buscar o produto mais adequado para o nosso cliente tá? Nossa 

expectativa é sempre crescer em cima desse indicador, mas enquanto o 

Banco do Brasil também estiver crescendo a base, a gente não vai achar 

ruim esse indicador não estar evoluindo nessa mesma proporção. Com 

relação à previdência, sua segunda pergunta, a gente atribui a diversas 

questões do nosso bom andamento nessa linha de negócios. Então, bom, 

temos uma orientação forte para nossa força de vendas, a gente trabalhou a 

questão da alteração do mix de produtos, uma coisa que eu mencionei em 

uma pergunta anterior, salvo engano do Thiago, foi a questão da gente 

perceber no mercado o que estava acontecendo no mercado e a gente com 

isso aprender e colocar em prática novas estratégias, que foram com a 

migração em busca de clientes com perfil do plano periódico, ações 

especificas para controle da reversão, do resgate dos planos, então uma 

estratégia muito bem executada, no que se refere a dar subsídios para os 

clientes nos períodos de volatilidade, informar o quê que estava acontecendo 
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para esse consumidor para que ele não tome uma decisão precipitada e por 

consequência a gente pode observar com isso que os nossos indicadores de 

retenção são os melhores do mercado e você tendo baixos indicadores de 

resgate associados a contínuas vendas, naturalmente te põe em um patamar 

diferenciado no mercado. Então, por isso que eu te digo que são vários 

componentes que possibilitam essa performance que a gente vem obtendo 

no seguimento de previdência.  

Eduardo: Perfeito. Só voltando na, Labuto, voltando nessa parte de 

penetração, então mesmo crescendo tanto a base hoje 13,7, talvez não tão 

maior desse 13,7, mas fazendo mais Up-Selling e Cross-Selling, vocês ainda 

veem um espaço para crescimento nessa base certo? 

Marcelo Labuto: A gente observa sim principalmente quando a gente avalia 

mercado, avalia participação da formação do seguro na formação da riqueza 

do país, quando a gente olha os nossos pesos comparativos, olhando para 

alguns competidores que possuem uma penetração maior, significativamente 

maior do que a nossa e se quando a gente escuta os discursos e avalia as 

estratégias implementadas, também estão em busca ainda de crescimento 

dentro das próprias bases de clientes. Então a nossa perspectiva com 

relação a esse indicador ela é muito positiva. Então, assim, espaço para 

poder operar associado a uma, eu diria, uma base diferenciada de clientes, 

então a base de clientes que o Banco do Brasil possui, ela é extremamente 

qualificada por conta do seu perfil, você tem clientes fiéis à organização, com 

a sua movimentação financeira, concentração da sua movimentação 

financeira, do seu pagamento de salário, então é um perfil de base que é 

muito diferenciada e que possibilita à gente a manutenção dos nossos 

crescimentos.  

Eduardo: Ok. Muito obrigado. 

Mediadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Francisco, do Banco Safra, 

Por favor, pode prosseguir. 

Francisco: Bom dia pessoal. Parabéns pelos resultados, duas perguntas 

aqui. Uma no SH1, eu sei que vocês dão um guidance de crescimento para 

o SH1 como um todo, mas eu tenho um pouquinho de curiosidade 

principalmente no prestamista e no agrícola. Eu sei que o agrícola tem 

sazonalidade da safra, mas principalmente em relação ao prestamista. O 

segundo tri foi muito forte, a gente sabe que o segundo tri do ano passado 

também foi muito forte, então eu queria entender um pouco como é que a 
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sazonalidade, principalmente do prestamista, e se a gente deve esperar aí o 

segundo semestre em linha com esse tri agora ou mais em linha com que foi 

o ano passado. Eu sei que vocês avançaram bastante no Prestamista PJ 

enfim, e depois eu faço a minha segunda pergunta. 

Marcelo Labuto: Francisco, Labuto. Obrigado pela questão. Com relação ao 

Prestamista, Francisco, o quê que aconteceu foi que nós tivemos um 

ingresso de uma nova linha de negócio no final do segundo tri, que foi o 

Prestamista voltado para micro e pequenas empresas. Então como todos 

bem sabem, o Banco do Brasil é o principal player desse segmento no país 

então ele tem uma base muito significativa de clientes com esse perfil e o 

nosso portfólio de produtos, ele tinha uma carência para atender esse 

segmento. Essa carência a gente vem paulatinamente cobrindo, lançando 

novos produtos, o primeiro deles foi esse eu mencionei em junho, do 

Prestamista PJ, então se tem uma demanda represada para essa linha. A 

nossa expectativa é que a gente tem o espaço dentro dessa demanda 

represada, que vem ser coberta no decorrer do segundo semestre. Então 

segundo semestre, pelas nossas perspectivas, são fortes no sentido de 

incremento, de prêmios vindos desse segmento e quando eu também 

mencionei em determinado momento aqui da apresentação, a questão de 

que a gente ainda não cobriu as outras linhas de capital de giro que são 

possíveis de colocação do Prestamista, então basicamente temos umas 

duas linhas que a gente precisa acoplar o seguro que vai dar mais outros 

ganhos nessa distribuição. Então a gente entende que o segundo semestre 

deve seguir em linha com o segundo tri e com viés de alta porque o segundo 

semestre normalmente, ele vem mais forte que o primeiro semestre.  

Francisco: Perfeito, perfeito. E a minha segunda pergunta é em relação a 

SH1, mas se aplica também ao SH2, é uma coisa que sempre me chama 

muita atenção nos números de vocês, devido obviamente ao crescimento 

forte, essa diferença entre prêmios emitidos e prêmios ganhos. Esse 

trimestre ficou na casa de uns 600 milhões, no SH1, uns 200 milhões no 

SH2, no meu entendimento isso vai virar receita de seguro no futuro. Tem 

alguma ideia de timing disso? Porque eu tento fazer aqui, olhando para trás, 

fazer alguma análise de prazo e confesso que eu fico um pouco confuso. 

Isso impacta mais no resultado do terceiro tri ou é uma coisa mais para 2015 

assim? Se pudesse dar uma ideia de timing disso, eu acho que seria ótimo. 

Obrigado. 



 

 

 

Transcrição de Teleconferência 

Resultado | 2T14 

BB Seguridade (BBSE3) 

        13 de agosto de 2014 

Werner: Werner falando. Bom, o que acontece nesse caso do advento entre 

prêmio ganho e prêmio emitido é muito mais relacionado às linhas de 

prestamista, a partir do momento que as linhas de prestamistas elas vão 

ganhando relevância na carteira da SH1, você tem esse descasamento 

maior entre prêmios emitidos e prêmios ganhos, principalmente pelo efeito 

de diferimento que existe tanto, e aí é só ressaltando com relação à sua 

pergunta, tanto na visão seguradora, então isso acontece gerando um 

resultado futuro para a seguradora, advindo desses prêmios que estão 

sendo diferidos, mas também do lado da corretora, então pela corretora você 

também tem o deferimento da comissão e isso também afeta então o 

resultado futuro da corretora, e não o efeito somado. No caso do produto PJ, 

você tem aí um prazo médio que vai gerar por volta de 18 meses, e no 

produto PF, produto para Pessoa Física, ele tem um prazo maior, que gira 

mais próximo dos 36 meses, com isso, agora com essa nova entrada na 

nova linha e com o potencial que o Labuto acabou de colocar, em cima da 

linha de prestamista PJ, a gente tem a possibilidade de esse diferimento 

afastar nas linhas de resultado de uma forma mais rápida do que vinha 

acontecendo com Prestamista PF. Mas, assim, não existe um prazo para 

que isso se esgote, na verdade quanto mais aumenta a penetração entre os 

dois produtos, maior vai ficar essa linha de prêmio emitido, maior diferença 

entre prêmio emitido e prêmio ganho. Claro que vai chegar um momento em 

que isso se estabiliza porque a carteira vai chegando a uma maturidade mais 

lá na frente né? E aí você tem aí um processo de estabilização desse 

resultado, mas dos primeiros períodos, isso ainda é muito forte porque você 

ainda não tem um ciclo completo de girada da carteira. Então o Prestamista 

PJ, a gente acha que isso ainda deve demorar uns dois anos para passar 

totalmente, virar uma coisa cíclica dentro do nosso resultado e no PF nos 

próximos meses isso já começa a se estabilizar. Claro que se estabilizar 

quando a gente fala em um mesmo nível de penetração, no mesmo nível de 

prêmios. Se a gente vai aumentando isso, isso tem ainda o efeito, o 

crescimento da carteira.  

Francisco: Perfeito Werner, eu acho que é até importante tu me corrigir né, 

porque além do resultado futuro para perda de seguro ainda tem o da 

corretora, não é isso? Isso é bastante interessante quando a gente olha aí 

receita, crescimento de receita de vocês para 2015, principalmente. 

Obrigado. 
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Werner: O efeito corretora aparece também lembrando que agora, que 

nesse momento só existe o lado receita, porque o custo da corretora, o 

ressarcimento do banco já foi feito inicialmente, esse não é diferido, ele é 

feito no momento da venda. 

Francisco: Perfeito, obrigado. 

Mediadora: Senhora Mariana Tadeu, da OBS, deseja fazer uma pergunta. 

Pode prosseguir.  

Mariana Tadeu: Oi, bom dia a todos. Parabéns pelo resultado. Minha dúvida 

é em relação a Brasildental, queria entender quando efetivamente deve 

entrar em operação, no primeiro momento vocês já sinalizaram que devem 

migrar cerca de 300 a 400 mil beneficiários que são funcionários do Banco 

do Brasil, mas qual a perspectiva para o primeiro ano de operação? E a 

segunda pergunta é em relação a potencial distribuição de seguros saúde 

que vocês comentaram ano passado que estavam interessados em fazer 

isso, como que anda essa busca por um parceiro? Obrigada.  

Marcelo Labuto: Mariana, obrigada pela pergunta. Labuto. Com relação ao 

Brasildental, então como eu mencionei no discurso de abertura, a gente 

recebeu recentemente a autorização da ANS para começar nossa operação, 

a gente vai iniciar nossa operação mais focada na pessoa física, não é 

olhando para a linha de negócio, a pessoa física não é o segmento mais 

rentável para executar essa linha de negócio então a gente está começando 

na pessoa física mais por questão de “time to Market”, e para fazer toda a 

parte, constituir toda a parte operacional e capacitação da nossa força de 

vendas para depois a gente entrar na operação da Pessoa Jurídica, que 

essa sim tende a ser a mais rentável da operação. Nossa perspectiva é que 

isso ocorra no decorrer do quarto trimestre de 2014, que essa operação 

entre no ar e nos nossos planos teremos cerca de 1 milhão de vidas, ou 

bocas, como esse mercado gosta de denominar o consumidor nessa linha 

de negócio nos seus doze primeiros meses de operação. Esse é o nosso 

cenário para a operação do Dental. Com relação operação de saúde, 

lembrando que a nossa iniciativa sempre foi no sentido de distribuição e 

nunca no sentindo de correr o risco de saúde, a gente já vem executando 

uma operação com um determinado parceiro para as nossas ações mais 

reativas, então não é uma linha de negócio que a gente coloque ela como 

fundamental mesmo porque a participação, quando a gente olha o todo da 

nossa operação, ela é de pouca significância, então é uma linha de negócio 



 

 

 

Transcrição de Teleconferência 

Resultado | 2T14 

BB Seguridade (BBSE3) 

        13 de agosto de 2014 

que é uma mais para a gente adquirir a complementaridade da nossa 

operação. Tem as suas questões de risco de imagem, risco de dispersão da 

nossa força de vendas né que a gente, por conta desses fatores, a gente 

considera que a gente atua na ponta como passiva né? O cliente demandou 

um produto de saúde, a gente tem no nosso portfólio, para poder se ofertado 

mas dificilmente seria mesmo com um enfoque mais pesado de 

direcionamento de força de vendas para distribuição seria um enfoque 

importante para a formação do nosso negócio porque aqui a gente atuaria só 

na ponta, recebendo o fee da operação de vendas, então por conta desses 

diversos fatores, é uma operação que a gente considera marginal e vai 

continuar não correspondendo a nenhuma linha de significativa importância.  

Mariana Tadeu: Muito obrigada. 

Marcelo Labuto: De nada.  

Mediadora: Sr. Rafael Frade, do Banco Bradesco, deseja fazer uma 

pergunta. Pode prosseguir.  

Rafael Frade: Oi, bom dia a todos. Eu gostaria de um pouco mais de 

detalhes que vocês pudessem dar com relação ao prestamista PJ. Como é 

que foi essa experiência que vocês já tiveram em junho? Quer dizer, 150 

milhões é um número que chama bastante atenção. Se vocês pudessem 

falar um pouco aí o que disso, Labuto comentou que era uma demanda 

reprimida, o quanto isso é fluxo de novos empréstimos? Quanto isso veio de 

estoque? Quê que poderia ser, é difícil precisar, mas um valor mensal 

recorrente disso e também se pudesse comentar das linhas que hoje ainda 

não são atendidas, quanto isso representa da carteira? E a segunda 

pergunta seria com relação a um follow up na questão dental, você 

comentou, o Labuto comentou que o produto individual vocês não veem 

como mais rentável, se pudesse comentar um pouco sobre isso. O quê que 

se deve isso? Talvez um turning maior, talvez você pudesse falar um pouco 

quê que é a razão disso? 

Marcelo Labuto: Rafael, Labuto, obrigado pela pergunta. Com relação ao 

prestamista PJ, como a gente mencionou, então em julho, junho, perdão, a 

gente lançou essa nova linha de negócio, essa operação, ela era toda 

produção basicamente foi de uma produção represada que 100% dela veio 

de origem de estoque, a gente ainda não lançou o produto que tem aquela 

automatização que a gente tem na pessoa física, onde no mesmo ato de 

venda, você consiga contratar o seguro, então a gente trabalhou 100% na 
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operação em cima do estoque. Originação, ela vai sair, essa operação 

“linkada”, na originação, ela vai sair no decorrer de 2015, aí sim a gente vai 

poder acoplar o produto diretamente, então a partir do ano que vem a gente 

tem um fluxo de novos negócios similar ao que a gente possui. Similar no 

sentido de operacional, a gente acredita que o índice de penetração na base 

dos clientes detentores de crédito no Banco do Brasil, a gente vai atingir um 

nível de maturidade em uma velocidade muito mais rápida do que a gente 

atingiu na pessoa física né? Mas só a título de exemplo e também 

clarificando a sua perguntando né? Então hoje cerca de 40% das linhas 

ainda não estão, das linhas não, minto, 40% do volume de recurso 

empregado com esse segmento de clientes não está coberto pela linha que 

a gente disponibilizou. No decorrer desse ano a gente disponibiliza mais 

duas linhas, possivelmente em outubro, e aí a gente vai poder cobrir os 

100% das linhas de crédito, só que não ainda da forma automatizada. O 

automatizado entra tudo em 2016. Se você puder repetir a segunda parte da 

sua pergunta, eu acabei focando aqui... 

Rafael Frade: Claro mas um senhor me permite só um follow up nesse 

comentário Labuto. Você comentou então que 40% hoje, das linhas, não 

está, não teria acesso a esse produto, então 60% hoje seria endereçável e 

com esses 150 milhões que vocês fizeram, isso representa o quanto talvez 

de penetração na base existente? 

Marcelo Labuto: Rafael, a linha que a gente tem disponível são 100 bilhões 

para poder operar, o estoque, 100 bilhões. Nós fizemos 150 milhões. Do 

estoque total. 

Rafael Frade: Certo. Com relação à segunda pergunta, é com do produto 

dental, que você comentou que vocês veem o produto individual como 

menos rentável e o corporativo como mais rentável. Se pudesse explicar o 

quê que se deve essa menor rentabilidade do individual, talvez , não sei, 

qual que era a característica? 

Marcelo Labuto: Rafael, só para clarificar uma questão: ele era 100 bilhões 

de recursos empregados, pelo Banco do Brasil, com esses clientes, nós 

tivemos 150 milhões em prêmios, eu não estou com o dado aqui nesse 

momento para poder te dizer que é o melhor comparativo aí seria ter 150 

milhões em prêmio e quanto que se equivale desses recursos empregados, 

a gente vai disponibilizar esse valor após a teleconferência tá bom? Com 

relação à questão da pessoa física e pessoa jurídica, na verdade o fato é 
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basicamente, são dois os fatos. Primeiro é o ganho em escala que é a 

distribuição na pessoa jurídica e dá um ganho em escala muito maior, o 

segundo, que eu acho que é o mais importante do que o ganho em escala, é 

a manutenção do tempo com esses planos, o que acontece? Na pessoa 

física, existe uma grande volatilidade no consumo desse produto. Ele usa 

por um determinado tempo, cancela, fica um tempo fora, depois ele retorna, 

consome por um novo e determinado produto, então ele tem uma 

volatilidade por safras de necessidade do próprio consumidor, então ele 

entre e sai, muitas vezes no portfólio de clientes consumidor. O que não 

acontece no segmento pessoa jurídica, porque no segmento pessoa jurídica, 

a companhia ela arca muitas vezes com o custo total desses planos ou 

parciais, conforme o modelo e isso traz uma sustentação na formação dos 

resultados dessa linha de negócio. Então a associação desses dois fatores 

transforma muito mais viável e rentável a operação no segmento PJ.  

Rafael Frade: Entendido. Perfeito. Obrigado Labuto.  

Marcelo Labuto: De nada. 

Mediadora: Sr. Domingos, da JP Morgan deseja fazer uma pergunta. Pode 

prosseguir.  

Domingos: Bom dia de novo, obrigado pela oportunidade. Fiquei com 

dúvida na verdade com relação à penetração de 13.7. Eu queria entender 

um pouquinho como calcula, o quê que entra no nominador e denominador. 

No primeiro tri de 2013, foi divulgado por vocês acho que 25 milhões de 

vidas asseguradas. Eu queria saber qual o overlaping de clientes com mais 

de um seguro de vida, como que vocês chegam, com a base de clientes que 

vocês usam no Banco do Brasil, como é que vocês chegam no 13.7? 

Werner: Domingos, obrigado pela pergunta. Werner falando. Para começar, 

assim, é bom a gente colocar aqui que esse 13,7%, comparativo com outros 

meios com uma penetração maior, ele passa longe de ser a métrica utilizada 

internamente pela companhia para poder ver o volume que a gente 

consegue atingir de prêmios, arrecadação, vindo de previdência e 

capitalização também, prêmio seguro e capitalização de previdências. O que 

a gente busca, e o mais importante é saber qual o potencial nosso por 

cliente, na verdade, de colocação dos produtos que a BB Seguridade tem no 

seu portfolio, que é o que se consegue colocar na mão dos nossos clientes. 

Então, essa visão de penetração, por si só, se eu tenho uma quantidade "x" 

de clientes com os nossos produtos, ela explica muito pouco o meu potencial 
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futuro, porque se eu tenho um cliente, ele tem um perfil de ter quatro, cinco 

produtos e de tickets mais altos que a gente hoje em dia tem, a nossa 

obrigação como companhia é tentar chegar nesse valor máximo, ou muito 

próximo de entregar um produto de previdência, um produto de seguro de 

vida, um produto de seguro residencial, por exemplo, dependendo do perfil 

do cliente, então essa é a nossa tentativa, deixar o ticket do produto em um 

valor adequado ao perfil daquele cliente, então essa melhoria das nossas 

ferramentas de CRM, de propensão ao consumo, estão levando a gente a 

conseguir fazer um Up-Selling, melhorar a qualificação e a colocação de 

produtos mais, não só no ticket certo, mas também o produto adequado para 

o cliente, para o que ele espera, então, essa é a nossa principal linha. Esse 

dado por si só, da penetração, a gente continua falando muito mais por um 

potencial de comparação com que aparece no mercado e que acaba 

mostrando que a gente ainda tem um índice, um espaço para crescer em 

novos clientes, que continua sendo bastante grande. E aí, como o Labuto 

colocou inicialmente, a gente tem também uma base de clientes que 

aumenta mensalmente de uma forma bastante forte, que é a base de 

clientes vindo do Banco do Brasil. Então, quando você conjuga a nossa ação 

de Up-Selling e Cross-Selling e, além disso, uma base crescente, a gente 

tem uma dificuldade de crescer, mesmo com um crescimento tão grande em 

volume de prêmios, e arrecadação né? Vindo de previdência e capitalização, 

a gente não cresce da mesma forma a penetração. Então o espaço ainda é 

grande e as ações estão focando sim o nosso crescimento nas receitas, fato 

que vem acontecendo aí nos últimos semestres.  

Domingos: Tá. Mas para efeito de comparação, vocês não estão dando 

muito como é que vocês chegam nesse múltiplo, se for para comparar com 

outros bancos também vai ter uma CPFs com algum tipo de seguro dividido 

pelo total de bancos de dados de CPF, enfim, a métrica em específico vocês 

não estão dando um ?  

Werner: O dado específico é exatamente esse, quantidade de clientes que 

tem algum produto mas aí, essa abertura por tipo de produto, e por valor é 

uma métrica interna que a gente considera estratégica porque a gente 

consegue saber por linha de negócios e até de uma forma muito mais até 

granular, até por portfólio de cada gerente, o espaço que eu ainda tenho 

para poder crescer, dado ao meu modelo de propensão.  

Domingos: Tá. Mais assim, a quantidade de clientes do Banco do Brasil 

cresceu 1% no ano, vocês vêm crescendo muito forte, resultados excelentes, 
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tri após tri, quando a gente faz 13% da base de clientes do Banco do Brasil, 

que são 60 milhões, dão 8 milhões de clientes. 24 milhões de pessoas 

seguradas, daria uma conta de mais ou menos 3 seguros de vida por 

clientes que tem seguros de vida. Faz sentido essa conta? É isso que eu 

quero saber, se eu estou comparando a mesma coisa. 

Werner: Domingos, só para a gente poder fazer a resposta adequada, esses 

24 milhões que você falou dos oito milhões de clientes, qual é conta que 

você fez aí? Só para a gente saber. 

Domingos: No list de vocês, do primeiro tri, dentro de SH1 está a 

quantidade de  segurada: 24 milhões. Eu pedi a atualização, agora no tri 

passado, me passaram 25 milhões e alguma coisa de vidas asseguradas, 

dentro de SH1. Está nos Fundamentos e Planilhas de vocês no primeiro 

trimestre.  

Werner: Aí tem uma questão que acaba, esse dado a gente nem utiliza para 

a nossa conta de base de penetração de clientes porque não existe um 

cliente com vários seguros de vida, o que acontece é que nessa base aí 

existem aqueles seguros de ticket bastante baixo, que a gente chama de o 

vida que tem um ticket de R$ 6,80 por mês e que ele conta nesse dado da 

companhia mas os dados que a gente divulga, eles excluem esse produto e 

a gente inclui sim os produtos comparáveis, os produtos que a gente tem  e 

que a gente vem trabalhando para aumentar essa receita da companhia. 

Então essa não é uma linha com mais peso dentro do material para poder 

fazer a comparação, até porque ele faz parte das linhas ele não é como a 

gente compara o potencial futuro da BB Seguridade.  

Domingos: Entendi. Tá bom, obrigado Werner. Obrigado.  

Mediadora: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *9.  

Mediadora: Encerramos neste momento a Sessão de Perguntas e 

Respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Marcelo Labuto, para as 

considerações finais. Por favor, Senhor Labuto, queira prosseguir.  

Marcelo Labuto: Agradecemos a todos pela participação na Teleconferência 

e pela confiança no trabalho desenvolvido e reforçamos o nosso otimismo 

para o ano. Nossa Equipe RI permanece à disposição para qualquer 

esclarecimento adicional. Um bom dia a todos.  
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Mediadora: A Teleconferência da BB Seguridade está encerrada. 

Lembramos que o material utilizado nesta Teleconferência está disponível no 

Portal da BB Seguridade: www.bancodobrasilseguridade.com.br, na página 

de Relações com Investidores. Agradecemos a participação de todos e 

tenham uma boa tarde.  
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