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Mediadora: Bom dia a todos e obrigado por aguardarem, sejam bem vindos à 

teleconferência da BB Seguridade para a discussão dos resultados referentes 

ao segundo trimestre de 2013. Conosco hoje estão os senhores Marcelo 

Augusto Dutra Labuto, diretor-presidente, Leonardo Giuberti Mattedi, diretor 

de governança, finanças e relações com investidores e Werner Romera 

Süffert gerente geral de relações com investidores da BB Seguridade. 

Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes 

estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da BB 

Seguridade. Em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas com 

mais instruções que serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de 

alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a 

ajuda de um operador, digitando *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 de slides será controlada pelos senhores. Lembrando 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 gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações 

que possam ser feitas durante a teleconferência sobre expectativas, 

estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras da 

BB Seguridade, baseiam-se nas atuais expectativas e projeções da 

administração sobre os acontecimentos futuros e pendencias financeiras que 

possam afetar os negócios com o conglomerado, não constituindo garantias 

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

extrapolar o controle da administração. As informações apresentadas seguem 

as demonstrações financeiras combinadas e consolidadas no padrão contábil 
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IFRS, exceto quando indicada outra fonte. Para mais informações sobre as 

demonstrações da companhia, acesse o relatório da análise do desempenho. 

Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Marcelo Labuto, diretor 

presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Labuto queira 

prosseguir. 

Labuto: Bom dia! Gostaria de agradecer a presença a todos, é... Essa é a 

nossa primeira teleconferência de resultados, após o encerramento da oferta 

pública e do período de silêncio e antes de passarmos pelos slides da 

apresentação, eu gostaria de destacar quatro marcos importantes para a 

nossa companhia no trimestre que passou. Como é de conhecimento de 

todos, viemos a mercado no inicio desse ano para apresentar um novo 

negócio, apesar de toda a história do banco do Brasil no mercado de seguros 

e de todo trabalho que havia sido feito nos últimos anos para reestruturar a 

forma de atuação do Banco do Brasil nesse mercado, a BB Seguridade era, 

na oportunidade, uma companhia recém-constituída. Agora, apenas três 

meses depois de concluído o processo do IPO, temos a oportunidade de 

conversar sobre algumas entregas importantes da nossa empresa, em linha 

daquilo que havíamos comprometido com o mercado. O principal ponto 

dessas entregas não poderia deixar de ser o resultado, mesmo em um 

cenário adverso para as receitas financeiras de nossas coligadas, entregamos 

um resultado líquido superior ao esperado pelo mercado. Como iremos 

detalhar na apresentação, atingimos patamares históricos de faturamento e 

consolidamos a liderança de mercado, principalmente em segmentos que 

consideramos foco para a companhia. Apenas para mencionar um deles, 

destacamos o desempenho da BrasilPrev em termos de captação líquida, que 

superou 50,0% de participação de mercado neste último trimestre. O 

crescimento das receitas compensou a queda no resultado financeiro final das 
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nossas coligadas e foi fundamental para o desempenho da BB Corretora. 

Como resultado, alcançamos um lucro líquido de R$ 550,0 milhões no 

trimestre. O segundo marco, em termos de entrega, são as movimentações 

estratégicas. Desde a oferta, mencionamos a nossa intenção de entrar em 

segmentos de resseguro e de planos odontológicos. Nos últimos meses, 

divulgamos fatos relevantes que mostraram o quão avançadas estão essas 

operações. A aquisição de participação e a parceria com a Odontoprev estão 

muito adiantadas e aguardam aprovação dos reguladores. Também firmamos 

um compromisso com o mercado de divulgar um guidance contendo nossas 

estimativas para um desempenho em 2013. Como vocês puderam perceber, 

desde ontem essas projeções estão disponíveis em nosso site e na CVM. 

Esperamos que o mercado continue em uma trajetória de crescimento 

consistente e pretendemos capturar esse crescimento, aumentando a 

participação de mercado nos segmentos foco da BB Seguridade. Por final há 

a questão de dividendos. Sempre deixamos claro que não havia intenção de 

reter capital em excesso, mantendo apenas o capital suficiente para sustentar 

o crescimento da companhia. Aprovamos a distribuição de R$ 818,0 milhões 

em dividendos, assegurando um pay-out de 80,0% do lucro líquido. Mais uma 

vez, muito obrigado pela participação, passo a palavra agora para nosso 

gerente geral de relações com investidores, Werner Süffert, que irá explorar 

com mais detalhes o resultado do segundo trimestre. 

Werner Süffert: Bom dia a todos, iniciando a nossa apresentação na página 

três, gostaríamos de comentar os principais destaques desse trimestre. A BB 

Seguridade ampliou para 25,0% a sua participação nos mercados aonde atua, 

considerando prêmios emitidos de seguros sem considerar saúde e a 

arrecadação de planos de previdência e títulos de capitalização. Os grandes 

destaques desse trimestre foram os segmentos de previdência e 
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capitalização. Na BrasilPrev, a arrecadação total cresceu 27,0% no ano contra 

ano, cerca de 18 p.p. acima do mercado no mesmo período e se considerá-

los no conceito de captação líquida, alcançamos 53,0% do mercado nesse 

trimestre. Em capitalização, nossa arrecadação cresceu 107,0% no 

comparativo com segundo trimestre do ano passado, o que nos permitiu 

atingir uma participação de 35,0% no mercado, reforçando a liderança da 

Brasilcap nesse segmento. Em negócio de seguros, observamos um 

crescimento de 30,0% em prêmios obtidos, com destaque para o prestamista, 

rural e danos. Gostaria de destacar aqui o desempenho operacional bastante 

saudável das empresas SH1 e SH2 com índice combinado, de agregado 

dessas duas empresas, passando de 91,0% no segundo trimestre de 2012 

para 89,0% nesse trimestre. Outro aspecto bastante positivo nesse trimestre 

foi o aumento da representatividade do canal bancário nas vendas, em 

especial para os seguros operados pela SH1, o que fez com que o 

faturamento de seguros, previdência e capitalização fosse capturado de forma 

mais intensa pela BB Corretora, que cresceu 29 % no período e atingiu uma 

receita de R$ 447,0 milhões. Com isso, o lucro líquido da BB Seguridade foi 

de R$ 550,0 milhões, com crescimento de 85,0% de igual período do ano 

passado e retorno sobre o patrimônio líquido de 39,0% em termos analisados.  

Passando para a página 4, mostramos os principais índices de rentabilidade 

para os segmentos de seguro de vida, habitacional e rural. Alcançamos R$ 

1,8 bilhão em prêmios emitidos, 27,7% de retorno sob patrimônio liquido e um 

lucro líquido de R$ 148,0 milhões atribuídos a BB Seguridade, nesse segundo 

trimestre, representando 26,9% do lucro líquido da holding BB Seguridade. Na 

SH2 alcançamos R$ 1,8 bilhão em prêmios emitidos com lucro líquido da BB 

Seguridade de R$ 39,8 milhões e retorno sob o PL de 13,2%. Na BrasilPrev 

atingimos R$ 5,8 bilhões em arrecadação, e um lucro líquido atribuído a BB 
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Seguridade de R$ 108,4 milhões, com retorno sobre PL de 59,0%. Na 

Brasilcap nossa receita total foi de R$ 1,9 bilhão, o lucro líquido ajustado de 

R$19,0 milhões para BB Seguridade e o retorno sob PL de 73,9%. A BB 

Corretora, nosso braço responsável pela distribuição dos produtos e seguros 

de previdência e capitalização no canal bancário, as receitas com corretagem 

atingiram R$ 447,0 milhões e o lucro líquido de R$ 232,0 milhões, o que 

equivale aproximadamente 42,0% do lucro líquido ajustado da BB 

Seguridade. Em termos consolidados, o lucro líquido do trimestre foi de R$ 

550,0 milhões de reais, com retorno sobre patrimônio líquido de 39,1%.  

Passando agora para a página cinco, como podemos ver o resultado 

operacional apresentou crescimento significativo em todas as linhas de 

negócio; nossa estratégia de sempre operar com margem técnica positiva, 

com baixa dependência do resultado financeiro, que tem sido bastante 

afetado nesse ano por conta da volatilidade da curva de juros. No primeiro 

gráfico, observamos o desempenho da SH1 com lucro líquido de R$ 197,2 

milhões, crescimento de 26,3% sobre o 2T12, impulsionado pelo resultado de 

seguros, mais do que compensando a perda de 22,1% do resultado 

financeiro. Do lado direito do slide, no SH2, o resultado de seguros 

apresentou forte crescimento de 274,7%, com destaque para a queda da 

sinistralidade e índice de condicionamento, superando com folga a queda 

48,5% do resultado financeiro, levando a companhia a um lucro de R$ 79,6 

milhões, crescimento de 53,8% em relação ao 2T12. Na BrasilPrev, o lucro 

líquido alcançou R$ 144,6 milhões no trimestre, 24,7% superior ao mesmo 

período de 2012, com resultado de previdência superando em 57,0% o 

segundo trimestre do ano passado e o financeiro caindo 19,3%. Na Brasilcap, 

o resultado de capitalização subiu 145,0%, impulsionado pelo recorde de 

faturamento atingindo nesse trimestre, por outro lado o lucro líquido caiu 
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21,9%, comparativo ao segundo trimestre do ano passado, puxado pelo 

resultado financeiro. Entre as empresas do grupo, a Brasilcap foi a que mais 

sofreu com o resultado financeiro, dada a exposição a títulos pré e títulos 

atrelados à inflação, com um pouco mais de 50,0% das aplicações financeiras 

que nesse cenário de alta volatilidade de juros, sofreram porte de valorização. 

É importante ressaltar aqui, que a Brasilcap vem atuando para contornar esse 

cenário, com o aumento da participação de títulos pós-fixados no portfólio, 

lógico que sempre respeitando o casamento de ativos e passivos, e atuando 

também com derivativos, que nesse segundo trimestre geraram ganhos de R$ 

57,0 milhões, isso no nosso MD&A está bem detalhado caso vocês queiram 

se aprofundar melhor. 

Seguindo agora para a página 6, podemos verificar o lucro líquido ajustado no 

2T2013 e o seu crescimento de 31,0%, apesar dos efeitos adversos 

financeiros das empresas participadas e registrou os mesmos R$ 550,3 

milhões observados no contábil, uma vez que não houve qualquer efeito 

extraordinário que justificasse algum ajuste. 

Passando para a página 7, temos algumas informações do nosso 

desempenho em relação ao mercado. De forma geral, nós ganhamos 

participação de mercado nas principais linhas de negócio com destaque para 

o forte crescimento, tanto no seguro imobiliário como no seguro rural, em linha 

com a evolução da carteira de crédito do Banco do Brasil. Em seguros de 

automóveis, crescemos 24,2%, 2,8 p.p. acima da indústria, atingindo uma 

participação de mercado de 15,2% no trimestre. No segmento de pessoas, 

evoluímos 31,2%, enquanto o mercado cresceu 24,0% e mantivermos o 

primeiro lugar com 21,8% de participação. No segmento de seguros rurais, 

apresentamos um crescimento de 60,9% contra 58,3%. E consolidamos 
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nossa liderança absoluta com 79,1% de market-share, com R$ 476,3 milhões 

em prêmios emitidos. 

Dando continuidade na página 8, nosso negócio no segmento de previdência 

e capitalização também apresentaram crescimento acima do mercado na 

comparação do 2T de cada ano. O destaque ficou por conta da capitalização, 

atingindo recorde de faturamento nesse trimestre com evolução de 102,4% na 

arrecadação e market-share de 34,9%.  Mais adiante vamos explorar melhor o 

crescimento das receitas da BrasilPrev e Brasilcap, inclusive em um conceito 

que mostra que as receitas líquidas de resgate vêm crescendo mais do que o 

mercado, permitindo a expansão da participação de mercado também em 

termos de reserva. Olhando para BB Seguridade como um todo, como 

consequência da expansão dos negócios dos quatro principais segmentos de 

atuação, as receitas totais da companhia em seguros, previdência, 

capitalização, cresceram 36,2%, mais que o dobro do crescimento do 

mercado. Vale lembrar que esses dados não contemplam saúde, seguro 

saúde. As receitas totais chegaram a R$ 11,5 bilhões e a participação do 

mercado da BB Seguridade subiu a 25,2% nesse trimestre. 

Passando agora para a página 9, podemos ver que esse forte crescimento 

das companhias de seguros veio acompanhado por uma melhora na 

qualidade de resultado como um todo. Considerando o desempenho 

agregado nas companhias SH1 e SH2, o índice combinado evoluiu 2.0 p.p. 

Olhando as empresas individualmente, a SH1 apresentou uma deterioração 

de 2,0 p.p. na sinistralidade, em razão de um aumento pontual na 

sinistralidade de vida, o que levou o índice combinado de uma piora de 1,7 

p.p. em relação ao segundo trimestre do ano passado. Na SH2, o movimento 

foi inverso, com a melhora de aproximadamente 4,0 p.p. no índice combinado, 
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acompanhado de um movimento de redução na sinistralidade e nos índices 

de condicionamento e de despesas gerais e administrativas.  

Na página 10, eu gostaria de destacar o desempenho da nossa coligada em 

segmento de vida, habitacional e rural. Mesmo com o resultado financeiro 

mais fraco, o ROE da SH1 apresentou um crescimento de 7,2 p.p. e alcançou 

27,7% no segundo trimestre.  

Na página seguinte mostramos o crescimento de 44,7% nos prêmios emitidos. 

Aqui eu gostaria de dar destaque para o seguro prestamista, com crescimento 

de 65,8% no comparativo do segundo trimestre do ano passado. Abrindo as 

vendas por canal, observamos que o canal bancário continua ganhando 

relevância na questão de prêmios, representando 88,6% das vendas, contra 

84,7% no segundo trimestre do ano passado.  

Na página 12, observamos um forte desempenho operacional na SH2, 

marcado pela melhoria de 3,4 p.p. no índice de sinistralidade, com destaque 

para o ramo de danos, e de 3,9 p.p. no índice combinado devido à queda nos 

custos de aquisição e das outras despesas operacionais. Adicionalmente os 

prêmios ganhos cresceram 19,1% e elevação de 4,5 p.p. no ROE, que só não 

foi maior devido ao resultado financeiro que limitou a expansão do lucro 

líquido.  

Na página 13, destacamos o crescimento de 17,7% nos prêmios obtidos da 

SH2, dando um destaque para os ramos de seguros de danos, com um canal 

bancário se mantendo praticamente estável na representatividade das 

vendas.   
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No nosso negócio de previdência, que detalhamos um pouco melhor na 

página 14, apresentamos um crescimento de contribuição de 26,7%, sobre o 

segundo trimestre de 2012. Mas nesse slide o que eu gostaria de enfatizar é a 

arrecadação líquida de resgate. De acordo com os dados da consultoria 

Quantum, a BrasilPrev ficou com 53% de toda a captação líquida de resgate 

observada no mercado, aumentando sua participação no mercado que já era 

de quase 38,0% no mesmo período do ano passado. Esse indicador explica o 

crescimento das reservas acima do mercado que vem sendo apresentado 

pela Brasil prev. O retorno sobre o PL foi de 59,0%, mantendo-se 

praticamente estável em relação ao ano passado, mesmo com o desempenho 

pior no resultado financeiro.  

Passando para a página 15, nós abordamos aqui nessa lâmina o 

desempenho do segmento de capitalização, e aqui eu gostaria de enfatizar o 

crescimento de 106,8% da arrecadação no comparativo com o 2T do ano 

passado e, vale destacar que a Brasilcap atingiu seu recorde de arrecadação 

no mês de junho, com os planos de pagamentos únicos, sendo os principais 

indutores desse crescimento, permitindo a Brasilcap aumentar sua 

participação de mercado e se consolidar na liderança, tanto na arrecadação 

quanto na captação líquida de resgastes. Apesar do bom desempenho 

operacional, a forte queda no resultado financeiro, que se repetiu no segundo 

trimestre, pela marcação ao mercado dos títulos de renda fixa fez com que o 

ROE da companhia reduzisse para aproximadamente 64,0%.  

Analisamos então assim as nossas linhas com a corretora, com a corretagem, 

na página dezesseis. A BB Corretora apresentou um crescimento de 28,8% 

das receitas de corretagem, principalmente por conta das receitas dos 

segmentos de vida, seguro de vida, o habitacional e o rural, além de 
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capitalização que aumento de 12,5% pra 20,1%, na sua representatividade da 

composição de receitas da corretora. O resultado ajustado aumentou de R$ 

163,0 milhões no segundo trimestre de 2012, para R$ 231,6 milhões nesse 

trimestre, registrando um crescimento de 41,8% no período. Além do próprio 

aumento das receitas de corretagem, explica um bom resultado da BB 

corretora a redução de outras despesas operacionais, e o crescimento do 

resultado financeiro em 43,0% no período. Com o controle das outras 

despesas, a margem apresentou melhora de 4,7 p.p. em relação ao segundo 

trimestre do ano anterior. 

Na página 17, os gráficos demonstram a queda da taxa Selic, em relação ao 

segundo trimestre de 2012 reduziu 0,5 p.p. e, a curva de juros futuros que 

afetou a marcação mercado de renda fixa, afetando o resultado financeiro da 

maioria das empresas. Se observarmos o vértice do DI de um dia, com 

vencimento em 2017, por exemplo, a curva abriu 163 b.p., daí o impacto da 

marcação a mercado de títulos pré-renumerados na inflação. 

Seguindo para o slide 18, demonstramos qual foi o impacto na rentabilidade 

das aplicações financeiras das empresas, com SH2 e Brasil Prev sofrendo as 

maiores reduções em relação ao segundo trimestre de 2012. 

Bom, para finalizar, apresentamos o slide 19, o nosso guidance para o 

exercício de 2013, que não pode ser divulgado anteriormente, porque a 

companhia se encontrava em período de silêncio devido ao curso de oferta 

pública de ações. Então os nossos guidances são: o retorno sobre o 

patrimônio liquido médio de 37,0% a 41,0%; prêmios emitidos na BB Mapfre 

SH1, nós esperamos um crescimento de 37 a 49 %; prêmios emitidos na BB 

Mapfre SH2 estamos esperando uma evolução de 15,0% a 20%; no segmento 

de previdência, nós esperamos uma evolução de 30,0% a 40,0% de 
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arrecadação e para capitalização estamos esperando um crescimento de 

50,0% a 65,0%. Todos esses crescimentos sempre com base os números de 

2012.  

Bem, esses eram os pontos mais importantes que gostaríamos de apresentar 

hoje. Agradecemos a todos pela oportunidade de trazer um pouco mais 

detalhes sobre o resultado da BB Seguridade no segundo trimestre e agora 

podemos seguir para a sessão de perguntas e respostas. 

Mediadora: Senhores e senhores agora a sessão de perguntas e respostas 

está aberta. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco um. Para 

retirar a sua pergunta da lista, digitem a tecla sustenido. Por favor, aguardem 

enquanto coletamos as suas perguntas.  

A senhora Regina Sanchez, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta. 

Regina Sanchez: Oi pessoal, bom dia a todos, parabéns pelo resultado. Acho 

que foi muito positivo, principalmente considerando o resultado financeiro 

mais fraco. Eu tenho duas perguntas, a primeira também parabenizando a 

quantidade de informações que vocês tão dando de disclosure no MD&A, a 

gente viu esses gráficos da rentabilidade dos investimentos, em termos de 

percentual de CDI, e vocês explicaram que os resultados financeiros foram 

impactados, tanto por uma Selic mais baixa, quando a gente faz uma 

comparação ano contra ano, mais também pelo impacto de marcação a 

mercado negativo de títulos pré-fixados e também de NTNs. Eu gostaria de 

saber se vocês podem compartilhar com a gente, qual é a melhor estimativa e 

se vocês teriam de percentual do CDI, em termos de rentabilidade desses 

investimentos, se a gente considerasse um nível normalizado, desses 
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percentuais, para esse 2T2013, vocês poderiam compartilhar com a gente? E 

depois eu tenho uma segundo pergunta. Obrigada. 

Labuto: Regina, obrigado pela pergunta. Eu acho que como padrão para 

estimativa pode ser trabalhado algo em torno de 100,0 % do CDI, para o 

cenário que a gente está tendo isso já é voltar para um patamar bastante 

interessante. A gente, como você viu, no segundo trimestre ficamos abaixo 

disso nas empresas, na maioria delas, mas acho que 100,0% para as 

empresas que foram fortemente impactadas seria uma boa aproximação para 

a estimativa.  

Regina Sanchez: Legal, mas talvez para a BrasilPrev, poderia ser um pouco 

acima disso né? Dado que também tem uma contribuição positiva de planos 

tradicionais? 

Labuto: Regina, no caso da Prev, até por isso que eu falei aqui em quase 

todas as empresas, na Prev a gente espera realmente um resultado acima do 

100,0% tá? Mantendo talvez, um pouco acima do que aconteceu no último 

trimestre, mas não voltando a patamares históricos.  

Regina Sanchez: Legal, obrigada... Minha segunda pergunta é em relação, 

também, a BrasilPrev. Parabenizando também pela liderança não só em 

termos de captação líquidas no primeiro semestre né? Atingindo 51,0% de 

Market-share, mas também conseguindo chegar na primeira posição em 

termos de contribuições totais do primeiro semestre, passando os principais 

concorrentes. Eu acho que, realmente, em relação aos pares, é excelente a 

performance relativa, mas em termos absolutos, a gente acabou vendo até 

uma pequena queda, eu sei que não é legal comparar trimestre contra o 

trimestre anterior, mas enfim, teve uma desaceleração em termos de 
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crescimento anuais. O que vocês podem compartilhar com a gente sobre o 

que pode ter sido a maior razão, porque nos outros negócios a gente viu uma 

aceleração de crescimento. Vocês acham que a performance dos fundos 

VGBL/PGBL nesses meses que passaram tenham talvez reduzidos o apetite 

do investidor? Enfim, foi difícil ganhar dinheiro com ativos, talvez somente 

quem estava comprado em dólar conseguiu ganhar dinheiro, mas vocês 

esperam uma recuperação nos próximos trimestres? Não só pela 

sazonalidade, mas também em consequência de ter uma performance 

melhor, o quanto que realmente essa performance dos fundos influencia na 

decisão, lembrando, não há dúvida que, de forma relativa, o vocês foram 

muito bem. Obrigada. 

Labuto: Regina, obrigado pela pergunta. De fato quando você vê a 

performance de curto prazo, apesar de ser muito superior a dos outros players 

do mercado, a gente não teve no segundo trimestre um crescimento 

esperado, por conta dessa volatilidade do mercado que com certeza afeta a 

decisão do cliente no momento de fazer seu investimento. Isso aconteceu, 

como você falou provavelmente só o câmbio ficou fora dessa visão. Isso, 

como o investidor em previdência tem uma linha de mais longo prazo esse 

tipo de efeito tende a se dissipar com o tempo, e a nossa expectativa é que a 

gente volte aos patamares de crescimento pré a essa oscilação tão forte na 

curva de juros. Isso deve voltar a crescer sim. Tem também o que a gente tem 

discutido do mercado com aumento na questão cultura do brasileiro de 

previdência, isso vem se reforçando ao longo dos anos e a gente acha que no 

longo prazo, esse crescimento na cultura de poupança, de investimento, de 

previdência é superior a essas oscilações que a gente viu como exemplo no 

segundo trimestre de 2013. 
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Regina Sanchez: Perfeito! Muito obrigado e parabéns mais uma vez. 

Labuto: Obrigado. 

Mediadora: O senhor Eduardo Rosa, do BTG Pactual gostaria de fazer uma 

pergunta. 

Eduardo Rosman: Oi pessoal, bom dia, tenho duas perguntas. Primeiro, eu 

queria que vocês falassem um pouco mais sobre o crescimento do seguro no 

estado de São Paulo, se não me engano vocês ainda tem algumas limitações 

pra vender capitalização nas 500 agências que eram na Nossa Caixa, é 

correto? E quando acreditam que vão poder passar a vender? Esta seria a 

primeira pergunta. A segunda pergunta seria sobre M&A e parcerias né, acho 

que durante o IPO vocês já falavam que deveriam fechar a compra da 

participação no IRB, e a parceria com a Odontoprev, que de fato 

aconteceram. O que mais podemos esperar de parcerias até o final do ano? 

Você acha que é possível chegar a um acordo para vender produtos de 

saúde? E na corretora, acham que é possível fazer alguma parceria para 

poderem acessar os clientes corporativos do Banco do Brasil de forma mais 

eficiente? Obrigado 

Leonardo: Bom dia, obrigado pela pergunta, é o Leonardo que tá falando. 

Com relação às vendas de capitalização do canal de São Paulo, você tem 

razão, são mais ou menos 550 agencias, nós estamos trabalhando isso, junto 

a Brasilcap , a Icatu e aos demais sócios (a aliança da Bahia), para tentarmos 

desbloquear esse impedimento dessas vendas por conta de um acordo 

anterior, acordo que o Banco Nossa Caixa tinha com a Icatu, e a nossa 

expectativa é que regularize isso agora, no mês de setembro, tá? Com 

relação às demais parcerias, como nós falamos durante o IPO, nós já 
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tínhamos anunciado tanto a parceria com a Odontoprev, quanto com o IRB, a 

aquisição da fatia do IRB. A aquisição do IRB deve se concretizar de fato 

agora, com a finalização do aumento do número de capital do IRB que deve 

acontecer agora nesse mês de agosto ainda, e a Odontoprev, o Cade 

sinalizou com uma aprovação da nossa operação, porém ainda faltam as 

aprovações dos novos reguladores, BACEN, ANS, e a própria constituição da 

companhia para poder iniciar a operacionalização. Com relação a demais 

parcerias, acho que a BB Seguridade ela está sempre atenta a oportunidade 

que possa aparecer no mercado, nesse momento a nossa principal, o nosso 

principal foco é consolidar as aquisições que nós já efetuamos ao longo 

desses últimos tempos e mais também agora, o ingresso da BB Seguridade 

no capital do IRB, e o inicio da operação de planos odontológicos, estão 

estamos com o foco maior em consolidar essas operações, porém não 

esquecendo de oportunidades que possam aparecer no mercado.  

Eduardo Rosman: Perfeito, obrigado. Só uma pequena dúvida na pergunta 

da capitalização, está no guidance ou seria um upside essa questão de vocês 

realmente começarem a vender em setembro? 

Leonardo: Está no guidance, sim. 

Eduardo Rosman: Tá bom, obrigado. 

Mediadora: O senhor Carlos Firetti, da Bradesco Corretora gostaria de fazer 

uma pergunta. 

Carlos Firetti: Bom dia a todos. Bom, primeiro em relação ao crescimento, eu 

queria entender até que ponto a ênfase que vocês estão colocando, que o 

Banco do Brasil tem colocando em seguros desse ano, com metas bastante 
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fortes, pode estar antecipando um crescimento da participação total do banco, 

ou da penetração que leve a uma desaceleração um pouco mais forte a partir 

dos próximos anos, ou seja, uma maior distribuição do esforço da agência nos 

diversos produtos do banco. 

Labuto: Firetti, obrigado pela pergunta. Quanto à questão do crescimento 

desse trimestre e para os próximos, o que a gente vê, e tem sido nossa 

comunicação sempre com o mercado, é que apesar de a gente estar 

crescendo a um ritmo acelerado, em termos percentuais, a gente ainda tem 

uma penetração dentro da base, e principalmente na base de clientes do 

Banco do Brasil, relacionado a seguros, muito baixa, e também, além disso, o 

Brasil como cultura de seguros ainda também tem uma baixa penetração de 

seguros, previdência comparado com o PIB, então existe um espaço interno 

na nossa base, existe também um espaço que por conta do crescimento da 

cultura de seguros. Além disso, obviamente, a nossa meta principal é 

perseguir os nossos dados do plano de negócios da BB Seguridade que estão 

refletidos aí no guidance para 2013 e que vai se tornar uma prática para a 

companhia para os próximos trimestres e anos também.  

Carlos Firetti: Uma outra pergunta em relação a SH2, vocês tiveram uma 

melhora grande nesse trimestre, que se não me engano ficou por volta de 

94,0% e o resultado, como vocês apontaram, não melhorou mais por conta do 

financeiro. Eu queria entender, em que estágio a SH2 está do processo de 

reorganização, reestruturação que vocês fizeram, qual é a estratégia daqui 

pra frente em termos de Market-share, ou seja, em que momento vocês estão 

Com a SH2. Obrigado. 

Labuto: Oi Firetti, obrigado pela pergunta. Quanto a SH2, tem alguns 

aspectos para poder te responder. A primeira questão é que o que nós 
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pretendemos focar pela SH2 é o que está explicitado pelo nosso guidance, 

que é o principal, digamos assim, vertente para o nosso crescimento, para o 

curto prazo, isso é, até o fim do ano. Um crescimento de 15,0% a 20,0% é a 

nossa estimativa para crescer em 2013. Quanto ao que fez a SH2 ter uma 

performance tão boa no trimestre, eu gostaria de lembrar que a gente teve 

uma questão importante que foi aquela migração da carteira,  que antes 

estava na Brasilveículos e a sul-américa fazia o BackOffice, isso vem 

alterando ao longo do tempo, em 2012 tinha uma parte disso acontecendo, 

agora em 2013 isso não existe mais, isso a gente comunicou bastante durante 

o Road show do IPO, e esse tipo de ação que foi colocada nessa carteira a 

gente também continua fazendo, tem diversos projetos de ganho de sinergia 

dentro do grupo segurador. Um deles relevante é relacionado ao call center, 

você tem ganhos para fazer dentro da seguradora, tem como otimizar 

bastante esse atendimento, e isso deve trazer impactos positivos para os 

próximos trimestres. Tanto, a resposta acaba sendo complexa, porque você 

tem questões relacionadas a políticas de subscrição, melhora, você tem 

também do outro lado, um trabalho muito forte de eficiência buscando reduzir 

a despesa administrativa e o índice de despesa administrativa dentro da SH2.  

Carlos Firetti: E uma última pergunta, se me permitirem. Eu gostaria que 

você falasse como estão as discussões para eleição do membro, 

independente do conselho de administração e a criação do comitê de partes 

relacionadas, quanto tempo isso deve demorar. 

Labuto: Firetti, bom dia. Obrigado pela pergunta. Nós estamos finalizando a 

discussão lá com o DEST, porque o estatuto social da BB Seguridade ele 

depende de uma aprovação junto ao DEST, então no que diz respeito à 

aprovação do comitê das partes relacionadas, esse comitê ele já está 
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aprovado pelo CA da companhia e antes ele precisa ser submetido ao DEST 

para a aprovação prévia e ai, na sequência, a aprovação pela assembleia. A 

gente está na expectativa que agora, no mês de setembro, já comece a 

termos a possibilidade de chamar essa assembleia e ai efetuarmos a troca do 

membro independente. 

Carlos Firetti: Muito Obrigado. 

Labuto: Agora, só para ressaltar, nesse período, embora não tenha tido, nós 

não tivemos nenhum movimento entre partes relacionadas, nem um produto 

novo, nenhuma alteração que viesse a necessitar de uma submissão desse 

assunto a um comitê das partes relacionadas, tá? 

Firetti: Está bom, muito obrigado. 

Mediadora: O senhor Eduardo Nishio, do Brasil Plural, gostaria de fazer uma 

pergunta. 

Nishio: Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, tenho duas perguntas, 

a primeira é em relação a SH2, a gente notou que teve uma queda 

substancial na parte de custo de retenção, eu quero saber a recorrência 

desse nível que está em torno de 20,0% agora, uma queda em relação aos 

24,0% do ano passado mais ou menos, eu queria saber o que foi feito, o que 

aconteceu se é uma maior venda do canal bancário, e se isso é um número 

que a gente pode jogar pra frente nessas estimativas, obrigado. Depois faço 

uma segunda pergunta. 

Leonardo: obrigado pela pergunta, com relação ao SH2, esse patamar que 

você está observando deve ser recorrente agora, principalmente pelo efeito 

relacionado ao custo inicial de contratação, que agora passa a compor o 
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prêmio ganho e foi uma mudança na regulamentação que aconteceu entre o 

primeiro e o segundo trimestre e com isso agora você tem ele entrando no 

prêmio ganho, ele realmente muda esse patamar. Então esse patamar que a 

gente tem agora, deve ser, é o nosso patamar esperado para os próximos 

trimestres.  

Werner Süffert: Só um complemento, com a finalização, com a extinção do 

custo de apólice, um pedaço do prêmio que era apropriado, que era diferido 

em 12 meses, no caso de automóveis, dependendo da apólice, você retira do 

prêmio e você reconhece na cabeça, então você tem um prêmio ganho maior 

no primeiro mês, no mês efetivo da contratação, em detrimento do 

diferimento, anteriormente você fazia o diferimento pelo prazo de vigência da 

apólice e agora esse custo inicial de contratação ele é reconhecido na 

cabeça, para substituir o custo de apólice. 

Nishio: Perfeito. Em relação a Brasilcap, havia ainda o resultado financeiro 

rodando a negativo, principalmente a da abertura por parte de juros, queria 

saber qual é a perspectiva já no 3T e se já se torna positivo, e também a 

estratégia da BB Seguridade em relação a esse produto que aparentemente 

me parece muito bom, num cenário de taxas de juros mais alto. Qual é a 

recorrência desses crescimentos substancias tri a tri que você tiveram na 

unidade Brasil Cap. Obrigado. 

Leonardo: Em relação ao resultado financeiro, a partir de agora, do segundo 

semestre, não só na Brasilcap como em todas as outras, a gente vem 

adotando uma série de medidas pra mitigar a volatilidade da taxa de juros. 

Então, a Brasilcap, de fato, ela teve um impacto maior, mas foram adotadas 

já, no decorrer do segundo trimestre, uma série de medidas preventivas, 

como a trava das operações, a busca de derivativos, que minimizou as 
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perdas. Nós estamos refazendo um pouco das estratégias, da composição da 

carteira de investimentos, de modo que traga o menor índice de volatilidade 

para essas carteiras e isso vale pra Brasilcap, para o grupo segurador, SH1, 

SH2, e para a BrasilPrev, não só a BrasilPrev, claro que ela tem que buscar 

rentabilidade para poder garantir a renda do participante, mas 

especificadamente para o grupo segurador e Brasilcap, a nossa estratégia é 

trazer a menor volatilidade possível.  

Nishio: Ok, obrigado.  

Mediadora: Caso haja mais uma pergunta, queiram digitar asterisco um. 

Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1. 

Mediadora: Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. 

Passamos para o senhor Labuto para suas considerações finais. Por favor, sr. 

Labuto, pode prosseguir. 

Labuto: Gostaria de agradecer a participação de todos. Todas as 

informações constam no nosso site, e a nossa área de RI continua sempre à 

disposição de todos para qualquer dúvida. Muito obrigado. 

Mediadora: A teleconferência da BB Seguridade está encerrada. 

Agradecemos a participação de todos e lembramos que o material utilizado 

nessa teleconferência está no portal da BB Seguridade 

www.bancodobrasilseguridade.com.br, na página de Relações com 

Investidores. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. 


