
Transcrição de Conferência 

Resultados | 1T13 
BB Seguridade (BBS3) 

14 de maio de 2013 
 

1 
 

Operadora: 
 
Boa tarde a todos. Obrigada por aguardarem. Sejam bem vindos à teleconferência da 
BB Seguridade para a discussão dos resultados referentes ao 1T13. Conosco hoje 
estão os senhores Marcelo Augusto Dutra Labuto, Diretor-Presidente, Leonardo 
Giuberti Mattedi, Diretor de Compras e de Relações com Investidores, e Werner 
Romera Suffert, Gerente Geral de Relações com Investidores do BB Seguridade.  
 
Informamos que este evento está sendo gravado, e que todos os participantes estarão 
apenas ouvindo à 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 *0.  
 
Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via 
webcast, podendo ser acessado no endereço www.bancodobrasilseguridade.com.br, 
aba “Informações aos Acionistas”. A apresentação está disponível na aba 
“Informações Financeiras”.  
 
A seleção 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 ou por e-mail. Antes de prosseguir, gostaria de 
esclarecer que as informações apresentadas são as demonstrações financeiras 
combinadas e consolidadas do padrão contábil ISRS, exceto quando indicado outra 
fonte. Para mais informações sobre as demonstrações da Companhia, acesse o 
relatório “análise de desempenho”.  
 
Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Marcelo Labuto, diretor presidente, que 
iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Labuto, queira prosseguir. 
 
Marcelo Augusto Dutra Labuto: 
 
Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Labuto, eu sou Diretor-Presidente da BB 
Seguridade. Antes de começar eu gostaria de lembrar a todos que a oferta pública 
secundária de ações de emissão da Companhia está em curso e que a Companhia 
continua em período de silêncio até a publicação do anúncio do encerramento da 
oferta.  
 
Estarei impossibilitado de me manifestar sobre perguntas relacionadas à oferta ao 
Banco do Brasil, controlador, ou à própria Companhia, que não afetem os resultados 
do 1T13, divulgados em 14/05.  
 
Essa conferência é muito importante para nós da Companhia, por ser nossa primeira 
divulgação de resultados ao mercado e por ser, também, a primeira vez que nos 
manifestamos publicamente aos investidores e aos analistas desde que as nossas 
ações começaram a ser negociadas na bolsa.  
 
Como vocês irão perceber, ainda temos algumas restrições impostas pelo período de 
silêncio, que é adequado à legislação e por conta da oferta, mas também as melhores 
práticas de governança.  
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De qualquer forma, falando brevemente sobre o resultado do 1T, eu chamaria atenção 
para o resultado operacional. Assim como nossos pares, também tivemos, sim, um 
resultado financeiro um pouco mais baixo, o que limitou o crescimento dos ganhos, 
mas apresentamos, de toda forma, um crescimento de receitas acima do mercado, 
inclusive com um desempenho favorável nas linhas da DRE, que mostram o resultado 
de seguros das Companhias que compõem a BB Seguridade.  
 
Além disso, observamos um crescimento da participação do canal bancário em nosso 
faturamento, o que também está em linha com o nosso plano de negócios. Não 
podemos falar ainda sobre as expectativas e tendências para a Companhia nesse 
momento, mas o fato é que a abertura de capital em bolsa deu mais visibilidade para o 
nosso negócio, aumentando ainda mais nossa responsabilidade de explorar todo o 
potencial de negócio existente no momento em que vive o mercado de seguros como 
um todo e, em especial, na exploração da base de clientes do Banco do Brasil.  
 
Iniciando agora a nossa apresentação na página três, gostaríamos de comentar os 
principais destaques do 1T13. A BB Seguridade alcançou uma participação de 24% 
nos mercados em que atua, considerando aí prêmios emitidos, receitas de planos de 
previdência e títulos de capitalização. Este foi o resultado do crescimento de nossas 
receitas, especialmente no segmento de previdência e nos negócios de capitalização.  
 
Na Brasilprev alcançamos a liderança em arrecadação total, considerando 
arrecadação deduzida de resgate, isso baseado nos números fornecidos pela SUSEP, 
alcançamos 43% do mercado nesse trimestre. Em capitalização, nossas receitas 
cresceram na ordem de 27% no comparativo com o 1T do ano passado, o que nos 
permitiu atingir uma participação de mercado de 25%. Em negócio de seguros, vimos 
um crescimento de 21% das receitas.  
 
Além disso, vemos um desempenho operacional caracterizado por uma melhora dos 
índices combinados, tanto nas Companhias SH1, dedicada à vida, rural e imobiliária, 
quanto na SH2, empresa dedicada ao ramo de automóvel e danos. O crescimento das 
receitas foi capturado de forma mais intensa com a nossa própria corretora, já que, 
conforme detalharemos mais à diante, o canal bancário aumentou sua relevância no 
período.  
 
Nesse sentido, as receitas da BB Corretora cresceram e atingiram R$338 milhões no 
1T13. Apresentamos um lucro líquido de R$472 milhões, com crescimento de 54% 
sobre igual período do ano passado. Em bases ajustadas, nosso resultado atingiu 
R$455 milhões, apresentando um retorno sobre o PL médio de 34,7%. Esse nível de 
retorno foi alcançado em um cenário desfavorável para os investimentos financeiros, 
dada a queda das taxas básicas de juros e a volatilidade no mercado de juros futuros.  
 
Passando para a página quatro, mostramos os principais índices de rentabilidade para 
os segmentos operados pela BB Seguridade. Lembramos que nossas operações nos 
negócios de seguro, previdência e capitalização são conduzidas por meio de parcerias 
privadas, mantidas com a Mapfre, no caso das companhias do segmento de seguros, 
pela BB Mapfre, SH1 e Mapfre BB SH2, com a Principal no segmento de previdência 
privada aberta, com a Brasilprev, e com Icatu e Aliança, da Bahia, no caso da 
Brasilcap.  
 
Na SH1, a empresa dedicada aos ramos de vida, habitacional e rural, alcançamos 
R$1,1 bilhão de prêmios emitidos, atingindo 28,4% de retorno sobre o PL e um lucro 
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líquido de R$133 milhões atribuídos à BB Seguridade, representando 29,3% do lucro 
líquido total.  
 
Na SH2, empresa dedicada aos ramos de auto e danos, alcançamos R$1,6 bilhão de 
prêmios emitidos, com retorno de 4,4% e lucro líquido de R$12 milhões no período. O 
RSPL da SH2 foi impactado não só pelo menor resultado financeiro, mas também pela 
proibição da cobrança de taxas de emissão de apólice.  
 
Lembramos que em fevereiro de 2013, após a proibição da cobrança de tais taxas, a 
SUSEP permitiu que as companhias de seguros passassem a diferir dos custos 
associados à contratação de novas apólices.  
 
Se essa regra estivesse em vigor em todo o 1T, e se considerássemos o 
comportamento histórico do resultado financeiro da Companhia, o retorno sobre o 
patrimônio líquido seria muito diferente em relação aos níveis que vimos nesse 
trimestre.  
 
Na Brasilprev, empresa dedicada ao segmento de previdência, obtivemos R$6,1 
bilhões de reais em arrecadação e um lucro líquido atribuído à BB Seguridade de 
R$96 milhões, com RSPL de 53,7%. Já na Brasilcap, nossa receita total foi de R$1,1 
bilhão. No lucro líquido ajustado, de R$17 milhões para a BB Seguridade, com retorno 
na ordem de 63,4%.  
 
Mudando para o nosso segmento de distribuição, a BB Corretora atingiu R$388 
milhões em receita e lucro líquido ajustado de quase R$194 milhões, o que equivale a 
aproximadamente 42% do lucro líquido ajustado da BB Seguridade. Em termos 
consolidados, o lucro líquido ajustado do trimestre foi de R$455 milhões, com retorno 
sobre o patrimônio líquido de 34,7%.  
 
Gostaria de agradecer a todos e passo agora a palavra para o CFO da Companhia, 
Lenoardo Mattedi, que dará continuidade na apresentação.  
 
Leonardo Giuberti Mattedi: 
 
Bom dia a todos. Continuando então na página cinco, como podemos ver, os nossos 
resultados de seguros cresceram em todas as nossas linhas de negócios, embora o 
lucro líquido tenha sido parcialmente compensado pela redução do resultado 
financeiro, que sofreu com as taxas médias de juros mais baixos quando comparadas 
ao 1T do ano anterior, e também com o impacto negativo da marcação a mercados 
assistidos.  
 
De forma resumida, na SH1, segmento de vida, habitacional e rural, o resultado líquido 
cresceu 18,8%, atingindo R$177,5 milhões no 1T, apesar da diminuição de 32% no 
resultado financeiro. No SH2, segmento onde nós atuamos em auto e danos, como 
consequência da diminuição de 79% do resultado financeiro, nosso lucro líquido 
diminuiu R$24,6 milhões no trimestre.  
 
Na Brasilprev, apesar de um lucro líquido ajustado apenas ligeiramente maior, houve 
um aumento dos aportes de prêmios no período, e observamos que o resultado da 
previdência cresceu 9%.  
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Na Brasilcap, a diminuição do nosso lucro líquido ajustado ocorreu devido à taxa de 
juros e, em menor grau, devido à marcação a mercado. Passando para a página seis, 
o lucro líquido ajustado no 1T13 cresceu 5,3%, apesar dos efeitos adversos dos 
resultados financeiros.  
 
As principais diferenças do nosso lucro líquido contábil e o resultado ajustado referem 
aos seguintes ajustes: o primeiro decorre da mudança na forma de contabilização de 
receitas com títulos de capitalização e pagamentos únicos, que até o trimestre anterior 
eram reconhecidos de forma diferida no ISRS.  O efeito da operação no padrão 
contábil resultou no aumento do lucro líquido em R$35 milhões, o que segregamos o 
cálculo do resultado ajustado; 
 
O segundo decorre de ajustes relativos à BB Corretora. A partir de fevereiro passaram 
a vigorar novas condições de remuneração para a BB Corretora. Para fins de 
comparabilidade, ajustamos o resultado de janeiro, assim como tínhamos realizado 
nos períodos anteriores.  
 
Simulando como seria o resultado sob as condições vigentes do novo contrato 
assinado entre a BB Corretora, o Banco do Brasil e as demais empresas do segmento 
de seguros, esse ajuste teve um impacto positivo de resultado ajustado no 1T de 
aproximadamente R$18 milhões líquidos de impostos.  
 
Na página sete, mostramos alguns destaques do nosso desempenho em relação ao 
mercado. Em seguros de automóveis, crescemos de forma mais rápida que a 
indústria, atingindo uma participação de mercado de 15,7% no trimestre.  
 
No segmento de vida, embora tenhamos crescido um pouco menos que a indústria, 
conseguimos manter participação de mercado em uma distância relativamente estável 
do segundo player.  
 
No segmento imobiliário, aumentamos a participação de mercado de 4,9% para 5,4% 
em linha com o desempenho de concessão de crédito por parte do Banco do Brasil. 
No segmento rural, apresentamos um crescimento de 140% em relação aos prêmios 
emitidos.  
 
Passando para a página 8, nossos negócios no segmento de previdência e 
capitalização também apresentaram crescimento acima do mercado na comparação 
entre o 1T do ano anterior.  
 
Iremos explorar mais adiante o crescimento das receitas da Brasilprev e da Brasilcap, 
inclusive, em um conceito que mostra as receitas líquidas de resgate, vem crescendo 
mais que o mercado e permitindo a expansão da participação em termos de reservas.  
 
Olhando para o todo, como consequência da expansão dos negócios nos quatro 
principais segmentos de atuação, as receitas totais da Companhia em seguros, 
previdência e capitalização cresceram 31,4%, superando o mercado, que registrou 
expansão de 21,8%. As receitas totais chegaram a R$10,2 bilhões de reais, e a 
participação de mercado subiu a 23,9%.  
 
Já na página nove, mostramos alguns indicadores de desempenho dos nossos 
negócios no segmento de seguros. No segmento de vida verificamos uma queda no 
índice de sinistralidade, explicado pelo fato de que no 1T12 o índice de sinistralidade 
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dos negócios rurais havia apresentado crescimento em razão de problemas climáticos 
que afetaram a safra agrícola.  
 
Como não tivemos nenhuma alteração relevante nos índices de comissionamento e 
despesas da Companhia, o índice combinado da SH1 apresentou melhora de 84% 
para 77,3%.  
 
Já na SH2, também percebemos uma melhora no índice de sinistralidade. Além disso, 
houve uma redução nos níveis de comissionamento nos segmentos de auto e 
produtos do canal affinity.  
 
Dessa forma, o índice combinado SH2 atingiu 98,6%, com pequena redução sobre o 
mesmo período de 2012. No entanto, o índice combinado ampliado apresentou piora 
em razão dos menores resultados financeiros do período. Considerando o 
desempenho consolidado das duas companhias, o índice combinado total teria caído 
de 93,3% para 90,4%.  
 
Vou agora passar a palavra para o gerente de RI, o sr. Werner Romera Suffert. 
 
Werner Romera Suffert: 
 
Boa tarde a todos. Bom, indo para a página dez, eu gostaria de destacar o 
desempenho da nossa coligada no segmento de vida, habitacional e rural. Mesmo 
com o resultado financeiro mais fraco, o ROI da BB Mapfre SH1 apresentou um 
crescimento de 6,9 p.p. e alcançou 28,4% no 1T.  
 
O crescimento do resultado da SH1 foi o resultado de uma expansão de quase 21% 
nos prêmios ganhos, acompanhado por reduções de 8 p.p. no índice de sinistralidade, 
e de quase 7 p.p. no índice combinado.  
 
Indo para a página número 11, mostramos o crescimento de 19% que tivemos nos 
prêmios emitidos, com destaque nesse trimestre para seguros rurais, mas o ponto 
mais importante nesse slide, no nosso entendimento, é a abertura das vendas por 
canal, na parte de baixo do slide.  
 
Mostramos ali que o canal bancário ganhou relevância e foi responsável por 80% dos 
prêmios emitidos no período. Passando agora para a página número 12, eu gostaria 
de destacar que, assim como no segmento de vida, apresentamos um desempenho 
operacional marcado pela melhoria nos índices de sinistralidade combinado nos 
segmentos relacionados a danos.  
 
Os prêmios ganhos cresceram 12%, a sinistralidade caiu 3 p.p. e o índice combinado 
apresentou uma redução de 20 b.p.. No entanto, o resultado financeiro foi responsável 
por limitar a expansão do lucro líquido, o que explica a redução no patamar do retorno 
observado para a coligada Mapfre BB SH2, que ficou com 4,4% no trimestre.  
  
Na página 13, destacamos novamente o foco no canal bancário, que no caso do 
segmento de danos, também ganhou relevância nas vendas na comparação com o 
1T12. Neste caso, aumentamos a sua participação relativa de 30,5% para pouco mais 
de 34%. Os prêmios emitidos desse segmento cresceram aproximadamente 23% 
sustentados pela alta nos seguros de automóveis.  
 



Transcrição de Conferência 

Resultados | 1T13 
BB Seguridade (BBS3) 

14 de maio de 2013 
 

6 
 

Já na página 14, no nosso negócio de previdência, que detalhamos um pouco melhor 
agora, apresentamos um crescimento de arrecadação de 39% sobre o 1T12. Mas 
nesse slide, o que eu gostaria de enfatizar é a arrecadação líquida de resgates. 
 
Dados da Susep mostram que no 1T13 a Brasilprev conseguiu arrecadar 43,5% de 
toda a capitação líquida de resgates observada no mercado, aumentando a sua 
participação de mercado, mesmo quando comparamos com a participação que já era 
superior a 40% no 1T do ano passado.  
 
Esses indicadores explicam o crescimento das reservas acima do mercado, que vem 
sendo apresentados pela Brasilprev. Na comparação com o 1T12, a expansão foi de 
34% nas reservas. O retorno sobre o PL foi 53,7%, registrando queda sobre o 1T12, 
mas principalmente por conta da expansão do patrimônio líquido e também por um 
desempenho um pouco mais fraco no resultado financeiro.  
 
No segmento de capitalização, na página 15, eu gostaria de destacar novamente o 
crescimento da arrecadação, que cresceu 26,6% sobre o 1T12, e permitiu à Brasilcap 
aumentar sua participação de mercado, tanto em arrecadação quanto em capitação 
líquida de resgates.  
 
No 1T13, se considerarmos a arrecadação líquida de resgastes, a participação de 
mercado da Brasilcap foi de 29,1%. Ainda assim, a Companhia apresentou redução no 
retorno sobre o PL em razão do menor resultado financeiro no período, principalmente 
em razão da queda da SELIC média, como já foi colocado anteriormente.  
 
Na página 16, finalizando a nossa apresentação com o negócio de corretagem, eu 
gostaria de destacar a BB Corretora, que apresentou um crescimento de 21% em suas 
receitas de corretagem, principalmente por conta das receitas no segmento de vida, 
habitacional, rural, além também de previdência privada.  
 
O resultado ajustado aumentou de R$157,5 milhões de reais no 1T12 para R$193,6 
milhões de reais nesse trimestre, resultando um crescimento de 23% no período. 
Nossa margem continuou relativamente estável na casa dos 50% em relação às 
receitas totais de corretagem.  
 
Bem, esses eram os pontos que gostaríamos de apresentar hoje. Gostaria de 
agradecer pela oportunidade de trazer um pouco mais sobre os detalhes dos 
resultados da BB Seguridade no 1T, e agora podemos seguir para a sessão de 
perguntas e respostas.  
 
Antes de abrir a sessão de perguntas e respostas, em virtude do nosso período de 
silêncio, talvez tenhamos um tempo um pouco maior entre a pergunta feita pelos 
investidores e analistas e as nossas respostas, por conta da verificação do grau de 
profundidade e do tipo de resposta que nós podemos dar para a pergunta 
encaminhada. Obrigado. 
 
Marcelo Henrique, BTG Pactual: 
 
Pessoal, boa tarde. Obrigado por receber minhas perguntas. Eu tenho umas pequenas 
dúvidas no resultado, dado que vocês não estão podendo falar sobre perspectivas, eu 
notei que o patrimônio líquido da SH1 e Brasilprev ficaram meio que flat, estáveis, 
apesar do resultado do lucro líquido. Então eu só queria saber se teve algum efetivo 
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também de marcação a mercado nos tipos disponíveis para venda que diminuiu o não 
realizado. Essa é a primeira pergunta.  
 
A segunda pergunta é com relação às despesas administrativas na SH2. Mesmo 
excluindo aquelas outras despesas operacionais, que eu entendo que subiu bastante 
por causa das questões de novas regras, mas a despesa administrativa ano contra 
ano subiu 31%.  
 
Eu queria entender se teve algum evento específico que, enfim, eu sei que você não 
poder falar daqui para frente, mas se teve algum evento específico que talvez não 
deveria ser considerado. Bom, depois eu faço a minha próxima pergunta. 
 
Leonardo Giuberti Mattedi: 
 
Marcelo, boa tarde e obrigado pela pergunta. Marcelo, com relação à sua primeira 
pergunta, em relação ao patrimônio líquido da SH2 e da Brasilprev, não tem nenhum 
impacto em relação à marcação a mercado no PL dessas companhias, e sim que 
nesse período você paga os dividendos relacionados ao período anterior, OK? 
 
Marcelo Henrique: 
 
OK. 
 
Leonardo Giuberti Mattedi: 
 
Em relação ao seu segundo questionamento, o aumento da D.A. na SH2 deve-se ao 
fato da integração da carteira de auto. Quando nós comparamos esse período em 
relação ao 1T1212, nós estamos fazendo forte investimento na integração, na 
migração da carteira, que era, até então, operacionalizada pela Sul América, para o 
Grupo BB Mapfre.  
 
Werner Romera: 
 
Só reforçando a resposta do Leonardo, então, relembrando, no decorrer de 2012 nós 
tivemos o run off da operação que nós tínhamos em parceria com a Sul América na 
empresa Brasil Veículos, e esse run off se concluiu em outubro de 2012, e no decorrer 
desse caminho nós começamos a estruturar nova operação de veículos da SH2. 
 
Então, esse aumento de despesa se dá dessa comparação, período que nós não 
tínhamos essa operação ainda estruturada dentro da Companhia em relação ao 
período que já é full da operação dentro da SH2. Obrigado, Marcelo. 
 
Marcelo Henrique: 
 
Perfeito. Só mais uma pergunta, se você me permite. Quando nós olhamos a 
suficiência de capital da Brasilcap, na verdade em março mostrou uma insuficiência de 
capital de mais ou menos R$21 milhões, R$22 milhões de reais. Vocês poderiam 
comentar como, enfim, planeja capitalizar? Se no decorrer do ano, geração de 
resultado, podia falar um pouquinho sobre isso? Obrigado. 
 
Leonardo Giuberti Mattedi: 
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Obrigado novamente pela sua pergunta. Como nós vínhamos falando com vocês no 
período do Road show, a SUSEO, em janeiro, soltou uma série de regras 
normatizando o capital nas empresas, principalmente nas empresas de capitalização e 
de previdência.  
 
Como nós havíamos falado, a empresa de previdência, essa seria mais afetada, 
porém, ao longo desse ano, a capitalização seria mais afetada, mas, ao longo do ano, 
nós que estaríamos recompondo o patrimônio da Companhia. Nós temos até o final 
deste ano para recompor esse capital. 
 
Marcelo Henrique: 
 
Perfeito, pessoal. Obrigado pela explicação. 
 
Carlos Firetti, Bradesco: 
 
Boa tarde a todos. Eu queria, se possível, se vocês pudessem falar o valor total das 
marcações no mercado que afetaram o resultado de vocês nesse trimestre, que está 
impactando a receita financeira.  
 
Eu tentei calcular, mas eu não achei os dados disponíveis para isso. Outra pergunta é 
a respeito se já tem definida a periodicidade do pagamento dos dividendos na BB 
Seguridade, se vai ser trimestral, semestral. São essas duas perguntas. 
 
Werner Romera: 
 
Firetti, obrigado pela pergunta. Sobre a questão da marcação a mercado, nós vamos 
colocar no site da Companhia essa informação, nós não temos essa informação aqui e 
agora para disponibilizar, nós a colocamos o quanto antes para todos os analistas e 
investidores interessados, abrindo essa informação que realmente é realmente 
bastante relevante para vocês.  
 
Quanto à periodicidade de pagamento de dividendos, vai ser semestral e o primeiro 
pagamento deve acontecer entre agosto e setembro de 2013. 
 
Carlos Firetti: 
 
Vocês devem pagar JCP? 
 
Werner Romera: 
 
Firetti, ainda está sob análise o pagamento de JCP, e tão logo essa análise seja 
concluída, isso vai ser comunicado ao mercado. 
 
Carlos Firetti: 
 
Está bem. Muito obrigado. 
 
Domingos Falavina, JP Morgan: 
 
Bom dia a todos. Na verdade, adicionando à pergunta do Firetti, a Companhia 
pretende soltar uma receita financeira normalizada daqui para frente para nós 
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podermos fazer justamente esse ajuste dessa marcação ao mercado? Porque me 
parece que a parte operacional vem muito boa, mas acabou pesando um pouco essa 
parte da marcação ao mercado. Obrigado. 
 
Werner Romera: 
 
Domingos, obrigado pela pergunta. Devido ao período de silêncio, nesse momento nós 
não pode fazer nenhum tipo de normalização e projeção futura, mas tão logo esse 
período termine, nós pretendemos, sim, fazer qualquer coisa desse tipo para poder 
deixar também essa informação mais clara no mercado.  
 
Mas, no momento, nós estamos impossibilitado de fazer qualquer tipo de normalização 
que vá afetar, então aí nós fazermos uma verificação de como seriam essas receitas 
futuras, o impacto disso para frente. Nós podemos fazer somente questões 
relacionadas ao 1T.  
 
Domingos Falavina: 
 
Perfeito. Já é público também, talvez seja desinformação minha, como ficou o float, se 
foi inaudível, qual é a posição final? 
 
Werner Romera: 
 
Ainda não. Ainda não é público. Tão logo se torne público, isso vai ser comunicado 
também ao mercado. 
 
Domingos Falavina: 
 
OK, obrigado. 
 
Victor Schabbel, Credit Suisse: 
 
Bom dia a todos. Só duas perguntas, na realidade, uma com relação à performance 
operacional da SH2. Nós vimos que a frota de veículos ficou praticamente estável ao 
longo do último ano, mas a performance dos prêmios foi bastante razoável, ou seja, 
entender o quanto veio do impacto de precificação e quando isso foi conduzido pela 
Companhia no ano passado ou se foi ao longo dos últimos meses.  
 
Com relação, ainda no operacional também, com relação à SH1 e o aumento da 
participação do canal bancário, entender como foi essa evolução nos últimos 
trimestres, se 80% que nós chegamos de corretagem, que coincide com a boa 
performance de SH1, se isso foi um resultado de um aumento da importância do canal 
bancário nos últimos trimestres, culminando no 1T, ou se a participação tem flutuado 
perto já desses níveis de 80% nos últimos dois, três trimestres.  
 
Com relação à questão do resultado financeiro, como alguns colegas já perguntaram, 
entender um pouco o percentual do CDI que vocês têm conseguido atingir em cada 
um dos portfólios, dado que o resultado financeiro é conquistado por cada uma das 
diferentes subsidiárias. Se vocês puderem dar algum tipo de visibilidade com relação 
ao quanto tem se chegado de retorno nesse portfólio seria bastante útil. Obrigado. 
 
Leonardo Giuberti Mattedi: 
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Victor, boa tarde. Obrigado pela sua pergunta. Com relação à sua primeira pergunta, 
ela é decorrente da migração, da internalização da operação de automóveis para a BB 
Mapfre, para o grupo BB Mapfre. O que acontece?  
 
Em um primeiro momento, como nós tínhamos toda a operação com a Sul América, é 
normal que você tenha alguns ajustes que você tenha que fazer na operação quando 
nós migramos para o grupo BB Mapfre, e isso ocorreu no início do ano de 2013, final 
de 2012, início de 2013. No 2S12 essa operação se estabilizou e você começou a 
crescer, a retomar a produção anteriormente verificada, ainda quando a operação era 
com a Sul América.  
 
Victor Schabbel: 
 
Só seguindo nessa mesma linha, houve alguma mudança, alteração de preço por 
parte da Companhia nesse período? Porque nós vimos de alguns outros players de 
mercado que houve um esforço de recomposição das margens por meio de aumento 
de preço. Dado que a frota, pelo menos o número que vocês disponibilizam aqui, 
tenha ficado próximo de 2.4 milhões veículos, queria entender em que período houve 
esse aumento de preços, se é que houve. 
 
Leonardo Giuberti Mattedi: 
 
Na verdade, Victor, o que acontece? Enquanto a operação estava na Sul América, 
quando nós migrou essa operação para a BB Mapfre houve uma equalização dos 
procedimentos, dos processos de precificação. 
 
Então aqui nós já passa a trabalhar de uma forma padronizada e com preços 
equiparados. Então, tanto no canal bancário quanto no canal alternativo, os 
procedimentos, a política de subscrição de precificação é igual, passa a ser igual. 
 
Victor Schabbel: 
 
Certo.  
 
Werner Romera: 
 
Victor, quanto à pregunta relacionada à SH1 e à performance do canal bancário, o 
crescimento do canal bancário, isso é sim, como você perguntou se isso faz parte, 
sim, faz parte da estratégia da empresa, e esse crescimento se deu ao longo do ano. 
 
Isso fez parte da nossa estratégia historicamente, como também foi divulgado durante 
todo o período nos documentos da Companhia, que na SH1 isso aconteceria, está 
acontecendo ainda. Não sei se ficou respondida a parte do SH1. 
 
Victor Schabbel: 
 
Só um follow up aqui, então esses 80% que foram atingidos agora no 1T nós podemos 
entender como um ponto máximo nos últimos trimestres, desde o 1T12, essa é mais 
ou menos a leitura, ou seja, a continuidade da estratégia de vocês atingindo um maior 
potencial de distribuição por meio do canal bancário agora no 1T, é isso? 
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Werner Romera: 
 
Exatamente. Esse crescimento vem acontecendo ao longo do tempo. Nós estamos no 
ponto máximo. Indo para a pergunta a respeito do resultado financeiro, acabamos 
entrando na mesma linha de uma pergunta anterior, a pergunta do Firetti, essas 
informações no momento nós não vamos podemos passar para o mercado ainda, mas 
tão logo termine o período de silêncio, nós pretendemos sim, podemos sim abrir parte 
dessas informações para o mercado. Está bom? 
 
Victor Schabell: 
 
Certo, perfeito. Obrigado. 
 
Marcelo Sandri, RXZ Investimentos: 
 
Boa tarde. Primeiro eu queria parabenizar pelos resultados. Eu tenho uma pergunta 
só. Eu queria perguntar com relação à margem operacional do business de 
previdência, nós vimos que o resultado da previdência cresceu 9%, ele ficou um pouco 
abaixo da captação líquida, que vocês falaram que atingiu 43%.  
 
Queria entender se isso aconteceu nesse 1T em função de redução de manegement 
fee ou aumento de custo, eu queria saber que dúvidas vocês poderiam dar para nós 
com relação a esses números. 
 
Leonardo Giuberti Mattedi: 
 
Marcelo, boa tarde. Você poderia só repetir, por favor, a pergunta? Nós não 
conseguimos entender. Você está fazendo um comparativo entre a captação líquida, o 
crescimento da capitação líquida com a margem operacional, é isso? 
 
Marcelo Sandri: 
 
É, exatamente. Eu queria saber se em algum momento vocês esperam que o 
resultado operacional, ou seja, o resultado dessa linha antes do resultado financeiro, 
ele possa crescer em linha com a arrecadação líquida, dada a perspectiva de 
management fee em comparação com esse trimestre com o que vocês têm visto 
anterior. Ou seja, eu queria ter, basicamente, uma leitura se teve nesse trimestre 
alguma redução de management fee médio em comparação com o ano anterior. 
 
Leonardo Giuberti Mattedi: 
 
Marcelo, em relação ao seu questionamento, vamos tentar pegar a resposta da 
seguinte forma: se nós olharmos o fee médio dos fundos da taxa administrativa, taxa 
de gestão, ele, de fato, vai depender do mix de produto, de um maior ingresso de 
produtos de alta renda, que normalmente são praticados fees menores. Então, 
dependendo do mix de produtos, você, sim, vai ter uma redução nesse fee médio.  
 
Agora, comparar o crescimento da captação líquida com o crescimento da margem 
operacional, esse aí é que nós estamos com um pouco de dificuldade, não dá para 
comparar o crescimento da taxa da capitação líquida com relação ao crescimento da 
margem operacional.  
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Hoje, se nós formos trabalhar mais ou menos, a média hoje que a Brasilprev está 
trabalhando, o fee médio nosso está 1,76%. Se nós formos olhar até o mercado, o 
mercado como um todo está apresentando um declínio do histórico.  
 
Hoje, dependendo do mix de produtos e da quantidade do volume de recursos advindo 
de alta renda, você tem, sim, uma redução nesse fee, até porque também nós temos 
que seguir a concorrência, e a concorrência como um todo vem apresentando uma 
redução nesse fee. Agora, fazer a comparação entre o crescimento de capitação 
líquida com a margem operacional, fica difícil nós fazermos esse tipo de comparação. 
 
Marcelo Sandri: 
 
Não, está ótimo. Obrigado. 
 
Operadora: 
 
Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar 
a palavra ao senhor Marcelo Labuto, para considerações finais. Por favor, sr. Labuto, 
queira prosseguir. 
 
Marcelo Augusto Dutra Labuto: 
 
Agradecemos a todos por participar da primeira teleconferência de resultados da BB 
Seguridade. Lembramos que o time de RI está à disposição para qualquer 
esclarecimento a respeito dos resultados apresentados para o 1T. Qualquer 
informação pode ser encontrada no nosso site, o 
www.bancodobrasilseguridade.com.br. Muito obrigado. Uma boa tarde. 
 
Operadora: 
 
A teleconferência da BB Seguridade está encerrada. Agradecemos a participação de 
todos. 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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