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Mediadora: Bom dia a todos e obrigada por aguardarem, sejam bem vindos à 
teleconferência da BB Seguridade para a discussão dos resultados referentes ao 
terceiro trimestre de 2013. Informamos que esse evento está sendo gravado e que 
todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a 
apresentação da BB Seguridade. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas 
e respostas 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 *02. Este evento também está sendo 
transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no 
endereço: www.bancodobrasilseguridade.com.br, aba informações aos acionistas.  
 
 A apresentação está disponível na aba informações financeiras. A seleção de 
slides será controlada pelos senhores. Lembrando que os todos os participantes 
poderão fazer perguntas para os executivos da BB Seguridade que serão 
respondidas na sessão de perguntas e respostas. Antes de prosseguir 
gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações sobre estimativas de 
crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras da BB Seguridade, 
feitas durante essa teleconferência baseiam-se nas atuais expectativas da 
administração sobre acontecimentos futuros e tendências financeiras que possam 
afetar os negócios do conglomerado, não constituindo garantias de desempenho 
futuro, uma vez que envolvem riscos e incertezas que podem extrapolar o controle 
da administração.  
 
 As informações apresentadas seguem as demonstrações financeiras combinadas 
e consolidadas no padrão contábil IFRS, exceto quando indicada outra fonte. Para 
mais informações sobre as demonstrações da companhia, acesse o relatório da 
análise do desempenho. Conosco hoje estão os senhores Marcelo Labuto, diretor 
presidente da BB Seguridade, Leonardo Mattedi, diretor de governança, finanças e 
relações com investidores e o Senhor Werner Süffert gerente de Controladoria, 
Finanças e 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.  
 
Labuto: Bom dia a todos e obrigado pela participação. Seguindo a mesma linha 
da nossa teleconferência do segundo trimestre, eu gostaria de abrir essa 
apresentação com algumas entregas e avanços importantes da companhia e 
nossos acionistas até o momento. Meses atrás, eu abordei a entrega de três 
compromissos que nós havíamos assumido durante o IPO, o anúncio do 
pagamento de dividendos equivalentes a 80% do nosso lucro, o avanço nas 
movimentações estratégicas IRB e Brasildental, e a divulgação do nosso guidance 
para o ano. Novamente nós temos uma agenda importante de entregas relativas a 
compromissos que havíamos assumido com o mercado. A primeira delas e, com 
certeza a mais importante, é relacionada ao representante dos acionistas 
minoritários no conselho da companhia. Na última sexta-feira nosso C.A. aprovou 
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a convocação de uma assembleia de acionistas que tornará possível a eleição de 
um membro independente, representante dos minoritários em nosso Conselho de 
Administração. A realização da assembleia e a eleição desse novo conselheiro 
serão o passos fundamentais para o alcance de um objetivo maior na estruturação 
do nosso sistema de governança, a criação de um comitê estatutário de partes 
relacionadas. Os minoritários também poderão eleger o seu representante no 
Conselho Fiscal da BB Seguridade.  
O segundo movimento está alinhado às recentes alterações da metodologia do 
índice Ibovespa. Contratamos um formador de mercado para nossas ações, com 
objetivo de assegurar a liquidez e uma participação relativa no Ibovespa 
compatível com porte da BB Seguridade, lembrando aos senhores que dadas às 
alterações recentes nós esperamos nos tornar elegíveis para compor o índice a 
partir do inicio de 2014.  
Nós também anunciamos a intenção de lançar um programa de ADR nível 1. 
Entendemos que o estabelecimento de um programa de ADR é importante para 
aumentar a liquidez e prover acesso a uma gama de investidores que possuem 
restrições a investirem em ativos não negociáveis no mercado americano. 
Passando para o nosso resultado eu gostaria de destacar o crescimento de 27% 
no lucro líquido ajustado, que alcançou 548 milhões de reais no trimestre. Neste 
período tivemos algumas conquistas importantes entre as quais eu destacaria em 
1º lugar o desempenho da Brasilprev em termos da captação líquida. Em um 
mercado extremamente desafiador como vivenciamos no terceiro trimestre, a 
Brasilprev alcançou a marca de 1,1 bilhão de reais em captação líquida, enquanto 
o mercado teve uma captação líquida negativa de aproximadamente 700 milhões 
de reais. Outra conquista relevante é relacionada à sustentabilidade do resultado 
das operações dos segmentos de vida, rural e habitacional. É importante entender 
que, principalmente no caso dos produtos de seguros, o diferimento das 
operações contratadas no passado sustenta o crescimento dos prêmios ganhos e 
a receita de corretagem nos prêmios subsequentes. Isso explica a estabilidade do 
resultado da BB Corretora e o aumento nos ganhos da SH1 mesmo em um 
trimestre sazonalmente mais fraco. Como mantemos nosso foco em operações de 
vida, rural e habitacional, pretendemos continuar nos beneficiando desse modelo 
além de colher os frutos de um volume maior de receitas recorrentes, referentes à 
manutenção de planos em estoque. O quarto trimestre é muito importante para 
nossa companhia do ponto de vista da sazonalidade. Nosso time sabe dos 
desafios que precisamos superar para entregar nosso objetivo para o ano, mas 
estamos muito confiantes nas oportunidades que enxergamos no mercado e na 
força de distribuição do Banco do Brasil. E esta confiança esta espelhada no 
nosso guidance, mantivemos os intervalos das expectativas inalterados para todos 
os nossos indicadores. Muito obrigado novamente, agora passo a palavra para o 
nosso CFO, Leonardo Mattedi e para o gerente de finanças e RI Werner Süffert. 
 
Mattedi: Obrigado Labuto, obrigado a todos por participarem da nossa 
teleconferência. Iniciando na página 3, temos alguns destaques deste trimestre.  
Nosso lucro líquido alcançou R$ 548 milhões no terceiro tri, um crescimento de 
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27% comparado ao terceiro trimestre de 2012. O retorno anualizado sobre o 
Patrimônio líquido médio foi de 38%.Nossa participação de mercado, incluindo 
receitas de seguros, capitalização e previdência atingiu 22%, crescendo 2,6 
pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. Outro ponto 
que eu gostaria de enfatizar foi o forte crescimento de resultados tanto na 
Brasilprev como na BB Mapfre SH1, puxado pela melhora expressiva do 
desempenho operacional e do resultado financeiro. No acumulado até setembro, a 
Brasilprev atingiu 58% de toda a captação líquida do mercado. No terceiro 
trimestre nosso desempenho foi ainda mais forte do que a indústria. Só neste tri 
atingimos R$1,1 bilhão de captação líquida enquanto que o mercado teve resgate 
líquido de R$670 milhões. No segmento de capitalização nós crescemos 42% em 
arrecadação e nossa participação de mercado atingiu 26% neste terceiro 
trimestre. E pra finalizar, na BB Corretora, atingimos um crescimento de 29% de 
faturamento, totalizando R$425 milhões no trimestre. 
 
Passando para a página 4 damos um panorama geral do desempenho de cada 
um dos nossos segmentos de negócio.  
Todos os dados deste slide refletem o desempenho do trimestre, exceto nossa 
posição de mercado em que utilizamos as receitas acumuladas no ano. 
O resultado de equivalência patrimonial da SH1 atingiu R$ 166 milhões, e a 
participação dessa empresa no lucro líquido da BB Seguridade aumentou para 
30% nesse trimestre. Como nós já vínhamos explicando ao mercado, a SH1 é 
menos suscetível a sazonalidades, dada a dinâmica de diferimento e apropriação 
de prêmios emitidos que traz uma certa estabilidade para o crescimento dos 
prêmios ganhos. Isso de certa forma está refletido no retorno sobre o patrimônio 
líquido médio, que subiu para 33% no trimestre.  
Na SH2, o maior volume de sinistros retidos e o resultado financeiro ainda fraco 
levaram a uma queda do retorno sobre patrimônio líquido médio, que ficou em 
6,2% no trimestre. Por outo lado, conforme nós vamos ver mais adiante, a receita 
de corretagem na venda destes seguros é diferida, o que faz da SH2 uma fonte 
importante de receita, especialmente em trimestres que são sazonalmente mais 
fracos. 
Em previdência, que representa 21% do nosso resultado, o aumento no volume de 
recursos administrados puxou o crescimento das receitas com taxas de gestão, 
levando o retorno sobre patrimônio líquido médio da Brasilprev para 58%. 
A Brasilcap também manteve um retorno acima de 50%. Nesta companhia 
especificamente é importante notar a recuperação do resultado financeiro, que 
compensou parcialmente a queda sazonal das vendas.  
E finalmente, na BB Corretora, as receitas de corretagem atingiram R$ 425 
milhões e o lucro líquido totalizou R$ 218 milhões, representando 
aproximadamente 40% do resultado da BB Seguridade.  
Nessa lâmina, nós decidimos não incluir o IRB por enquanto, já que acabamos de 
começar a reconhecê-lo em nossos resultados, em setembro. No entanto, para 
dar uma ideia de magnitude, o IRB adicionou R$ 12 milhões ao nosso resultado, o 
que equivale a aproximadamente 2% do nosso lucro líquido no terceiro trimestre.   
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Considerando os R$ 12 milhões do IRB, nosso lucro líquido consolidado neste 
trimestre foi de R$ 548 milhões. 
  
Na página 5 temos alguns destaques do consolidado da BB Seguridade. Como se 
pode ver em ambos os gráficos na parte de cima do slide, não tivemos nenhum 
ajuste nos resultados do trimestre. No canto superior esquerdo do slide, temos o 
lucro líquido, com crescimento de 27% no comparativo anual. E na parte de baixo 
do slide podemos ver o aumento de 2,6 pontos percentuais na nossa participação 
de mercado em receitas de seguros, previdência e capitalização. Eu passo a 
palavra agora para o Werner. 
 
Werner: Obrigado Leonardo! Bom dia a todos, fazendo a análise por segmento na 
página 6, temos os principais indicadores de seguros. Os dados mostrado nesta 
pagina baseiam-se nas demonstrações societárias, nesta análise podemos ver 
uma melhora nos primeiros três índices, sinistros, comissionamentos e despesas 
gerais e administrativas, puxados principalmente pela SH2. No entanto, o índice 
combinado apresentou uma pequena piora. Este efeito ocorreu porque a linha 
resultado com resseguros da SH2 foi afetada negativamente por um maior volume 
de prêmios de seguros cedidos para resseguro e uma menor recuperação. O 
resultado com resseguros tem uma relação próxima das outras linhas da 
demonstração do resultado, por exemplo, parte das perdas com sinistros é 
compensada pela recuperação obtida das apólices resseguradas e assim por 
diante. 
 
Nós incluímos na pagina 7 uma visão gerencial realocando o resultado com 
resseguros entre as linhas da demonstração de resultados para que possamos 
analisar o comportamento desses indicadores já considerando os efeitos do 
resseguro em cada uma deles com base nos ajustes realizados podemos ver que 
na realidade o índice combinado apresentou uma pequena melhora em 
consequência no menor índice de comissionamento, compensado parcialmente 
por um maior índice de despesas gerais administrativas na SH2 e por uma maior 
sinistralidade tanto na SH1 quanto na SH2. No índice combinado ampliado, apesar 
da ligeira melhora nos resultados financeiros nesse trimestre o cenário ainda é 
muito diferente daquilo que vimos em 2012 em termos de volatilidade na taxa de 
juros, o que explica o aumento de 1,2% em relação ao ano passado. 
 
Na pagina 8 podemos ver que a SH1 vem consolidando sua liderança em 
importantes ramos do setor. O alto crescimento em prêmios emitidos permitiu que 
nós ganhássemos participação em mercado de vida, habitacional e rural. A 
expansão dos negócios juntamente com o foco nos produtos com maior aderência 
ao canal bancário que tem margens melhores alavancaram o resultado 
operacional da BB Mapfre SH1 e consequentemente o aumento de 31% no lucro 
líquido. 
 
Na pagina 9 apontamos os principais indicadores de desempenho, os prêmios 
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ganhos cresceram 35% em comparação no mesmo período de 2012 e 27% 
quando ajustados pelas operações de resseguros. Esta linha foi a principal 
responsável pelo o aumento de 10,5% no retorno do patrimônio líquido médio da 
companhia. Os prêmios ganhos cresceram a uma velocidade maior que os 
prêmios emitidos em função do carregamento gerado pelo diferimento de receitas 
tanto nos negócios de seguros como na BB Corretora. O índice de sinistralidade 
considerando apenas os sinistros retidos aumentou 2,4% explicado pelo aumento 
no sinistro do ramo de vida. No entanto, no comparativo trimestral o índice de 
sinistralidade desse segmento teve uma queda de 1,7%. Por outro lado a redução 
nos índices de comissionamento e de despesas gerais administrativas levou uma 
melhora de 0,4% no índice combinado ajustado pelas operações de resseguros. 
      
E como vocês podem ver no slide nº 10, os prêmios emitidos continuam 
apresentando um forte crescimento em todos os ramos de produtos oferecidos no 
canal bancário e deve se ostentar na expansão dos prêmios ganhos olhando para 
frente. 
 
Nos segmentos de seguros patrimoniais na pagina 11, o lucro líquido da Mapfre 
BB SH2 teve queda 33% puxado pelo tanto resultado de seguros como pelo 
resultado financeiro. Apesar da melhora no resultado financeiro em relação ao 
segundo trimestre na visão 12 meses a volatilidade na curva de juros continuou 
influenciando negativamente os resultados da SH2. Quanto aos resultados 
operacionais esse trimestre foi impactado por sinistros retidos mais altos e por um 
pequeno aumento no índice ajustado das despesas gerais e administrativas. 
 
A lâmina seguinte, página 12 resume o que acabamos de explicar como se pode 
ver, em uma base ajustada, o crescimento dos prêmios ganhos é normalizado 
para um nível de expansão menor com uma pequena piora no índice de 
sinistralidade o que explica o aumento de 0,8% no índice combinado. Com isso, o 
retorno sobre o patrimônio líquido médio caiu 3,5%. 
 
Na pagina 13 apresentamos a composição dos prêmios emitidos. Neste trimestre 
o canal corretora independente ultrapassou o canal bancário e aumentou sua 
participação no total de receitas para aproximadamente 71%. 
 
Passando para a previdência no Slide 14, a expansão das reservas e 
consequentemente um maior volume arrecadado com taxa de gestão, puxaram 
um crescimento de 56% do resultado de previdência e seguros. O resultado 
financeiro também melhorou, crescimento de 2% quando comparado ao terceiro 
trimestre de 2012. Como consequência, o lucro líquido cresceu 49%. Esse 
trimestre foi mais fraco que o esperado em termos de crescimento em 
contribuições de previdência em função da volatilidade na curva de juros futuros, 
que levou parte dos clientes a adiar a decisão de novos investimentos, no entanto 
a Brasilprev vem superando a indústria em termos de captação líquida como 
vocês podem ver no último gráfico do slide no terceiro trimestre a Brasilprev 
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atingiu uma captação líquida de 1,1 bilhão de reais comparado a um resgate 
líquido de 670 milhões de reais da indústria e lembrando mesmo que o 
desempenho da indústria já contem os números da BrasilPrev.  
 
A página 15 demonstra que com menores índices de resgate e o bom 
desempenho na linha de receitas as reservas da BrasilPrev vêm crescendo em 
ritmo mais acelerado que o mercado com expansão de 26% nos últimos 12 
meses. Como eu mencionei este desempenho é crucial para a taxa de gestão 
ajudando a companhia sustentar retornos como de 58,4% desse terceiro trimestre 
um aumento 9,1% em relação ao terceiro trimestre de 2012. 
 
No próximo slide mostramos o nosso desempenho no segmento de capitalização 
com a Brasilcap. As contribuições cresceram duas vezes mais rápido que o 
mercado, assim nosso market-share saltou para 26% comparado aos 22% do 
mesmo período do ano passado. O nosso RSPL médio atingiu 52% ficando abaixo 
do retorno atingindo no ano passado por conta de dois fatores, primeiramente 
devemos analisar o resultado financeiro um componente muito importante no lucro 
líquido da Brasilcap. No ano passado, a companhia foi beneficiada por uma 
tendência de queda na curva de juros futuros e o cenário neste ano é 
completamente oposto com tendência de alta de juros. Outro fator, está 
relacionado às características do nosso portfolio de produtos. No início deste ano 
nós lançamos uma nova linha de produtos com uma remuneração mais baixa. 
Esses novos produtos são menos rentáveis no primeiro momento uma vez que o 
percentual menor nas primeiras parcelas é direcionado para companhia, por outro 
lado está medida beneficia os ganhos financeiros e os resultados líquidos da 
companhia ao longo do tempo. Daqui pra frente o forte aumento nas receitas deve 
levar a uma expansão das reservas e também sua reprecificação à taxas mais 
baixas, proporcionando condições mais favoráveis para o crescimento de 
resultado financeiro e do lucro da companhia.  
 
Passando para a BB Corretora na pagina 17 a receita de corretagem cresceu 
quase 29% em doze meses, impulsionada pelas receitas com título de 
capitalização e produtos e seguros da SH1, vida, habitacional e rural. É importante 
lembrar que as receitas de corretagem da maioria dos produtos e seguros são 
diferidas na BB Corretora, com um comportamento mais estável nesta fonte de 
receita quando comparada com as receitas provenientes de títulos de 
capitalização a previdência, por exemplo. Nesse trimestre a SH1 e a SH2 
somadas responderam por 74% das receitas da BB Corretora, no comparativo 
trimestral as receitas reduziram em 5% principalmente devido à sazonalidade no 
canal bancário e também por um menor volume de vendas de segmentos de vida 
e previdência. No gráfico de composição da corretagem vemos a importância de 
cada segmento para BB Corretora. O resultado de equivalência patrimonial da 
SH2 e Brasilcap corresponde a menos de 10% do lucro líquido da BB Seguridade. 
Por outro lado, essas operações são muito importantes no ponto de vista da 
corretagem. Ainda nesta lamina eu gostaria de destacar a tendência positiva da 
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margem liquida que apresentou crescimento 2,4.%, explicando o crescimento de 
35% no lucro líquido que cresceu numa velocidade superior das receitas de 
corretagem. 
 
Retorno agora a palavra ao nosso CFO Leonardo que irá continuar a 
apresentação. 
 
Mattedi: Obrigado Werner! Nós próximos slides nós adicionamos algumas 
informações sobre o resultado financeiro. De fato, nós tivemos duas dinâmicas 
diferentes afetando o resultado financeiro das coligadas quando comparados o 
terceiro trimestre de 2013 com o mesmo trimestre de 2012. A abertura da curva de 
juros teve uma magnitude menor se comparada ao que vimos no primeiro 
semestre deste ano, mas o movimento ainda foi forte o suficiente para reduzir o 
retorno das aplicações financeiras como o percentual do CDI refletindo lucro 
líquido do terceiro trimestre. Por outro lado, o aumento da taxa Selic proporcionou 
uma melhora nos resultados financeiros que pode beneficiar os resultados das 
empresas do grupo nos próximos trimestre.  
 
No próximo slide na pagina 19 este efeito fica bastante claro onde podemos ver a 
redução da rentabilidade das aplicações financeiras das empresas do grupo. 
Internamente nós temos uma estimativa gerencial de quanto as variações da 
curva de juros impacta nos resultados de cada período. Apenas no terceiro 
trimestre deste ano nós estimamos um pacto combinado de aproximadamente 15 
milhões líquido de impostos já ajustados pela nossa participação econômica em 
cada companhia. 
 
Para finalizar apresentamos na pagina 20 nosso guidance, juntamente com nossa 
performance no acumulado até setembro deste ano. Como vocês podem ver 
estamos fora em três indicadores, retorno sobre patrimônio líquido médio, 
crescimento em prêmios emitidos da SH1 e crescimento da arrecadação de 
segmento de previdência.  Na verdade no caso do retorno do patrimônio líquido 
médio, nós estamos fora do estimado no guidance porque não pagamos o 
dividendo neste trimestre e que inflou o nosso patrimônio líquido. Como vocês 
sabem, nosso guidance para retorno sobre o patrimônio líquido médio considera 
os 80% de pay-out. Se reajustássemos o nosso patrimônio líquido para a 
distribuição de dividendo o retorno atingiria 37,2% ficando dentro do guidance. Se, 
além dos dividendos deduzimos os efeitos da aquisição do IRB ainda sim o 
retorno ficaria em 37%. No caso da SH1 e previdência nos esperávamos receitas 
mais fortes no terceiro trimestre especificamente no caso da BrasilPrev que foi 
impactada pela baixa performance dos fundos de renda fixa o que levou a uma 
redução do apetite por este tipo de produto. No entanto, vamos manter nosso 
guidance tanto para a SH1 quanto para a previdência e estamos muito confiantes 
em nosso orçamento, esperamos uma performance mais forte em termos de 
venda do quarto trimestre dado o ambiente econômico mais favorável, à dinâmica 
orçamentária dentro do Banco do Brasil com sua forte capacidade de distribuição 
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e tradicional sazonalidade que temos nesse período do ano. Agradecemos a todos 
novamente e agora podemos seguir para a sessão de perguntas e respostas, 
obrigado 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 sua pergunta da lista, 
digitem *9 novamente. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. 
 
Mediadora: Senhor Gustavo, deseja fazer uma pergunta, por favor, pode 
prosseguir.  
 
Gustavo: Oi bom dia pessoal! Eu tenho duas perguntas. A primeira é com relação 
ao segmento de saúde. Se vocês têm alguma expectativa de quando vocês vão 
começar a oferecer esse produto, a gente sabe que não é o objetivo de vocês ser 
underwriter nesse segmento, mas oferecer na agência e aí capturar o 
comissionamento via corretora. Queria saber se existe alguma expectativa de 
quando isso deve ser implementado. E segundo com relação ao IRB quando a 
gente olha na planilha que vocês divulgaram, os resultados trimestrais deles, o 
resultado é bastante volátil então, queria ter uma idéia mais ou menos de quanto 
que é o crescimento esperado para esse mercado do IRB e uma métrica de ROE 
sustentável que vocês veem para isso, obrigado. 
 
Labuto: Obrigado, Gustavo pela pergunta, Labuto falando, sobre saúde só 
reforçando você está correto a nossa intenção é não correr o risco do segmento 
de saúde, não atuar no modelo como segurador e a gente permanece com a 
intenção de distribuir o produto por meio de nosso canal, e como você bem disse 
capturar receitas por intermédio da nossa corretora. A gente continua com o 
modelo piloto onde estamos avaliando as melhores condições para poder distribuir 
este produto, só que ainda não chegamos ao modelo ideal para que a gente possa 
distribuir isso por intermédio de todos os nossos canais e nossas dependências. A 
gente imagina no decorrer do primeiro trimestre de 2014, que a gente conclua 
esse processo nos próximos meses e comece a implantar isso no decorrer do 
primeiro trimestre de 2014 e estejamos full no final desse semestre, no final do 
primeiro semestre. A nossa perspectiva esta alinhada com isso e com relação ao 
IRB a gente recém entrou na companhia e estamos tomando conhecimento, 
elaborando o plano de negócios, mudando, fazendo todo o processo de transição 
da companhia que estava no modelo ainda estatal, que tem toda uma nova 
política, todo um novo choque de governança que precisa ser realizado e estamos 
naquela fase de entender melhor os negócios, ver as perspectivas, construir um 
plano de negócios adequado. E a nossa estimativa quando a gente fez a aquisição 
era trabalhar com esse ROE em torno de 16%. A gente acredita que é factível que 
após essas mudanças esse ROE se eleve, mas hoje ainda é um pouco precoce a 
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gente passar alguma informação de que ponto que a gente imagina que isso pode 
chegar. Então, acho que em breve, depois que a gente efetivamente tiver com o 
plano de negócios mais desenvolvido, a gente vai poder discutir melhor com vocês 
quais são as nossas expectativas pra essa linha de negócio, obrigado. 
 
Gustavo: Ok, Obrigado.                 
 
        
Mediadora: A senhora Regina Sanchez, do Itaú BBA, deseja fazer uma pergunta, 
por favor, pode prosseguir. 
 
Regina Sanchez: Oi, bom dia a todos, eu também tenho duas perguntas, a 
primeira é em relação a essa despesa de resseguros na SH2, se vocês puderem 
detalhar um pouquinho mais, como é que isso é contabilizado? Se tá com essa 
transação que foi relacionada a grandes riscos, e ai se vocês vão reconhecer 
também esse prêmio ganho ao longo nos próximos trimestres e se essa despesa 
de cessão, se ela é feita tudo de uma vez ou também se ela poderia ser diferida 
de alguma forma ao longo da apólice do seguro. E a minha outra pergunta é em 
relação também a Brasilcap, se vocês pudessem também explicar, quanto do 
impacto em termos de receita financeira veio relacionada ao produto OuroCap 
Flex, que na verdade da uma opção ao cliente de ter como rentabilidade dentro do 
produto o maior entre a rentabilidade mínima ou até o upside de bolsa, de equity, 
e eu entendo que isso tem uma contrapartida dentro das linhas de operações de 
variação de provisão técnica e que aí talvez tenha tido um resultado operacional 
melhor na BrasilCap e que o financeiro na verdade esta aí um pouco mais positivo 
por conta da rentabilidade de equities dentro terceiro trimestre, vocês poderiam 
me dizer quanto que foi na receita financeira na BrasilCap por conta desse produto 
eu agradeço também, obrigada. 
 
Werner: Bom Regina, obrigado pelas perguntas, a gente vai dividir aqui as 
respostas, vamos começar pela da Cap, o Flex é uma linha de negócio muito 
embrionária na companhia, responde por uma participação muito pequena da 
arrecadação da Brasilcap e o reflexo dele em resultados financeiros, até por conta 
disso, ele é muito pequeno, então a gente pode até tentar dar uma abertura do 
produto pra você, mas de fato ele não é nenhum valor que possa ser considerável 
de forma substancial pra gente dividir ou separar para fazer uma análise 
separada, o Daniel vai complementar a resposta em questão. 
 
Daniel: Bom dia Regina, sua questão aí realmente tem uma poluição entre as 
linhas porque o efeito sobre o resultado líquido é praticamente nulo. Só que tem 
um efeito no trimestre, a receita financeira que a gente aufere referente a este 
título entra no resultado financeiro, mas a despesa entra outras linhas da DRE se 
eu não estou enganado agora posso confirmar pra você posteriormente, é na 
linha, é nas variações de provisões técnicas se eu não me engano, mas enfim o 
efeito sobre o lucro líquido é praticamente nulo, o efeito sobre o resultado 
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financeiro teve um impacto muito, realmente teve um impacto no terceiro trimestre 
pequeno eu diria pra você que abaixo de 5 milhões de reais. 
 
Regina Sanchez: Perfeito Obrigado. 
 
Werner: Quanto à primeira pergunta sobre a SH2, Regina o Rafael vai responder 
essa pergunta só um segundo. 
 
Rafael: Oi Regina, com relação ao resultado de resseguro, essa dinâmica ela veio 
do novo plano de contas adotado pela SUSEP, que é o SUSEP430, em que as 
operações resseguradas elas passam a ser evidenciadas dentro de uma linha, 
inclusive é resultado de resseguros, que é composta basicamente prêmios 
cedidos, recuperação de indenizações, devoluções de comissões e o diferimento 
das provisões técnicas referentes a essas operações reasseguradas também 
entram nessa linha. Então ali, quando você olha o prêmio emitido, se você 
ressegura um percentual dessa operação, não fica refletido ali no topline da DRE, 
tá então quando você passa a contabilizar como se você tivesse 100% daquele 
prêmio e a porção que foi ressegurada passa a ser contabilizada lá dentro de 
resultado de resseguro. Como em junho, desculpa julho e agosto são meses que 
concentram um volume maior de renovação de contrato de resseguros, 
principalmente em grandes riscos e nesse ano a gente fechou um contrato de um 
volume significativo também de resseguro, o volume de prêmios cedidos que entra 
negativo dentro desse resultado de resseguro acabou puxando essa linha pra 
baixo. O ideal, até por isso que a gente evidenciou no slide nº 07 da apresentação, 
seria distribuir aquela linha de resultados resseguros entre as linhas da DRE para 
que se consiga enxergar de uma melhor forma o que foi desempenho de uma 
companhia o que foi dos indicadores neutro dos efeitos de resseguros já 
considerando esse efeito nos indicadores de sinistralidade, comissionamento e 
G&A. 
 
Regina Sanchez: Ok Rafael, é no slide 07 que vocês fizeram essa 
reclassificação, uma visão que você chamou de visão gerencial, né? Perfeito 
Obrigada pessoal. 
 
Rafael: Exatamente.  
   
Mediadora: O Senhor Domingos do Banco JP Morgan deseja fazer uma pergunta, 
por favor, pode prosseguir. 
 
Domingos: Oi bom dia a todos, Labuto, parabéns pelo resultado. Eu tenho uma 
sequência na verdade na pergunta da Regina, se eu entendi corretamente então a 
gente deveria fazer um ajuste no topline, ou seja, o crescimento de prêmios 
emitidos a gente deveria expurgar do total de prêmios emitidos em torno de 2.1 bi 
para esse tri a gente deveria retirar em torno de 190 milhões é isso? E aí o 
crescimento acabaria ficando em torno de 5% no contra ano. 
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Rafael: Correto, você deve ajustar o prêmio emitido também tá Domingos o 
prêmio emitido, a variação de provisão técnica, sinistro, comissão, essas linhas 
principalmente. 
 
Domingos: Ok, Perfeito ficou claro, Obrigado. 
 
Mediadora: Senhor Eduardo, da Brasil Plural, deseja fazer uma pergunta, pode 
prosseguir. 
 
Eduardo: Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, eu tenho duas perguntas, 
primeira em relação a Nossa Caixa, queria saber como tá o wrap-up de novos 
produtos lá, eu fiquei sabendo que a capitalização ainda não é o produto que 
vocês estão oferecendo nas agências da Nossa Caixa. Queira saber quando 
vocês vão começar a oferecer e os demais produtos como estão indo a aderência 
desses novos produtos nas agências e depois eu faço minha segunda pergunta, 
Obrigado. 
 
Labuto: Nishio, Labuto falando, obrigado pela pergunta. Sobre o canal, a gente já 
conseguiu elevar o nível de vendas dos canais que vieram da aquisição do Banco 
Nossa Caixa só que ainda não está no patamar de distribuição igual as dos 
demais canais ao Banco do Brasil. A gente continua trabalhando, em questões de 
capacitação de forças de vendas, mesclando força de venda com a força que era 
oriunda do Banco do Brasil, então fazendo uma renovação das dependências para 
poder atingir mais rapidamente esse mesmo nível, mas já evoluiu bastante essa 
questão. Voltando para o ponto da capitalização nesse balcão, essa negociação 
para liberar o canal oriunda do BNC, ela envolve uma certa complexidade nessa 
discussão, ela tem uma série de intervenientes, avaliações a serem realizadas 
para concluir esse processos e é fato que a conclusão estendeu um pouco mais 
do que a gente imaginava para o fechamento de mais essa etapa. Mas o fato é 
que tá evoluindo, a gente tá bem confiante de chegar num bom termo 
rapidamente, e imaginamos que em breve vamos poder anunciar a liberação deste 
canal. E apesar de que a produção da companhia e dos demais canais, tem 
mantido o guidance que a gente previa pra esse tipo de produto em linha com 
nossas expectativas, Obrigado. 
 
Eduardo: Em relação ao patamar da Nossa Caixa hoje de produção versus o 
Banco do Brasil, tem muito espaço ainda pra evolução ou já colou bastante para a 
produção do Banco do Brasil? 
 
Labuto: Nishio, tem espaço pra gente melhorar essa produção, difícil é botar aqui 
um percentual, mas existe um espaço que a gente considera relevante e estamos 
trabalhando para poder atingi-lo. 
 
Eduardo: Perfeito, a minha segunda pergunta é em relação ao guidance, a gente 
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vê que tem dois números que estão um pouco abaixo em termos de vendas, que a 
parte da Mapfre SH1 e da previdência, eu queria saber se vocês estão 
confortáveis com o guidance que vocês anunciaram. E em relação ao guidance de 
ROE de 37 a 41, que vocês falaram que se fizesse o ajuste tava dentro do 
guidance, eu queria só fazer só link em relação ao soft guidance de earnings que 
vocês deram há um tempo atrás, de 2.2, 2.4 bilhões para o ano todo se realmente 
eles se falam, esse ROE de 37 a 41 se fala com soft guidance de vocês de 
earnings 2.2, 2.4 bilhões, obrigado. 
 
Labuto: Nishio, nós estamos muito confortáveis com o atendimento pro ano e nas 
companhias quando a gente estabelece esta distribuição de produtos e você tem 
toda a força de vendas atuando de forma induzida pra atingir esses patamares, é 
natural que nem todo o portfolio atinja os níveis de venda no exato momento que 
você tira a fotografia. Quando a gente desenvolveu o guidance a gente pensou 
nas estratégias para o ano de 2013, então no fechamento do período a gente 
acredita, a gente confia que vamos estar com todas as 5 linhas atingidas dentro do 
guidance. Então existem sazonalidades de produtos, períodos que a colocação de 
um determinado produto é mais atraente pro próprio consumidor. A gente pega a 
título de exemplo, a própria previdência no final do ano, com todo o incentivo que 
se tem no mercado para ganhos de benefício fiscal na declaração de impostos de 
renda, então tem um período que naturalmente o negócio, ele flui com mais 
facilidade. Então o que a gente vem conduzindo, a gente vem pilotando a nossa 
indução, a nossa força de vendas, de uma forma que vá cumprindo as diversas 
distribuições de produto e que ao final do período todos estejam atingidos. No que 
se refere ao guidance de ROE, é você tá correto, ele guarda coerência com esse 
número que você mencionou, então a gente está em busca desse desafio 
também. 
 
Eduardo: Sim, muito obrigado. 
 
Mediadora: Senhora Carolina, do Goldman Sachs deseja fazer uma pergunta, por 
favor, pode prosseguir. 
 
Carolina: Oi bom dia, parabéns pelo resultado, eu queria fazer um follow up, na 
primeira questão do seguro saúde entender melhor o lado racional pro lado de 
vocês. Primeiro, como que isso poderia funcionar, com um parceiro ou com 
múltiplos parceiros dependendo da região, e dado que a seguradoras tiraram foco 
do seguro individual, se as vendas seriam principalmente para SME e também 
como que seria essa prioridade de vendas nas agências, já que esse seria o único 
produto para empresa que a BB Seguridade não tem uma participação direta. 
Acho que é isso. 
 
Labuto: Carolina é Labuto, obrigado pela pergunta. O modelo de distribuição de 
saúde que a gente tem buscado, tem discutido e desenvolvido, ele é um modelo 
que a gente busca o menor impacto possível pra nossa força de vendas, então a 
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nossa intenção é que ao poder disponibilizar esse produto, que a nossa força de 
vendas de alguma força não tenha muito impacto na colocação. A gente teve 
experiências no passado, a gente já teve até uma companhia que corria esse risco 
e a gente aprendeu bastante com esse modelo que a gente teve. É importante a 
gente ressaltar que o nosso enfoque, não vai ser um enfoque voltado para o 
segmento individual, nosso modelo que a gente está desenvolvendo é voltado pro 
segmento de pequenas e médias empresas ele está todo calcado em uma 
estratégia específica que a gente esta desenvolvendo para esse segmento de 
negócio, que cobre previdência, prestamista, seguro saúde e distribuição e 
odontológico, então todo esse racional dessa estratégia que a gente esta 
estabelecendo, fechando, concluindo os produtos e desenvolvendo o modelo de 
distribuição ele vai ser todo alocado no decorrer de 2014 essa implementação. 
Mas sempre com esse enfoque, voltado para pequenas e médias empresas, com 
menor impacto possível na nossa força de vendas e que flua na sinergia entre os 
diversos produtos que a gente tem no portfólio para poder ofertar pra esse 
segmento. E ressaltando também que a oportunidade no nosso ver ela é 
importante, porque o Banco do Brasil é reconhecido por ser o grande player, o 
grande líder desse segmento de negócio, estou me referindo a pequenas e 
médias empresas. Então isso abre uma grande oportunidade pra que a gente 
possa colocar um grande portfolio que eu acabei de mencionar para você.         
 
Carolina: Tá certo, obrigada e sobre a questão da possibilidade de terem 
múltiplos parceiros, também é viável? Ou teria que ser um parceiro com alcance 
nacional? 
 
Labuto: Olha, o segmento de saúde é um negócio que precisa e carece de ser 
estudado com muito cuidado. Quando eu falei que a gente ainda não tem um 
modelo ideal, um dos itens que me referia, é exatamente esse. Você ter uma rede 
com amplitude nacional te remete a ter que ter uma atuação equilibrada e que 
possa ocorrer em todo o território nacional. Não necessariamente, todas as 
companhias de saúde atuam de forma equilibrada em todo território nacional, o 
que também não impede, de você desenvolver uma estratégia com determinado 
parceiro e que ele venha a desenvolver essa mesma estrutura em âmbito 
nacional. Então, a gente está nesse ponto de discussão, de quem que seria, como 
seria o melhor modelo de negócio e se o parceiro ou os parceiros tem condição 
para poder atender nossa expectativas para isso. Não estamos com esse ponto 
fechado ainda e indo direto para a resposta da sua pergunta.  
  
Carolina: Tá certo, obrigada. 

 
Mediadora: O senhor Carlos Firetti, do Banco Bradesco, deseja fazer uma 
pergunta. Por favor, queira prosseguir. 
 
Carlos Firetti: Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. Primeira é que eu 
queria que vocês comentassem um pouco sobre o impacto da greve dos 
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bancários do quarto trimestre para vocês. Vocês comentaram que impactou 8 dias 
no terceiro trimestre, mas ela se prolongou pelo quarto trimestre e queria que 
vocês elaborassem um pouco o que vocês acharam que é o impacto disso. A 
segunda pergunta é em relação ao seguro prestamista, teve uma variação bem 
expressiva nos prêmios emitidos no terceiro trimestre, frente ao segundo 
principalmente, e eu imaginava que este produto fosse menos sujeito a 
sazonalidades de campanhas, como vocês comentam que tem uma certa 
sazonalidade no final de cada semestre. Então, se puder elaborar um pouco sobre 
a razão para essa queda no volume de prêmios emitidos do terceiro trimestre. 
Essas são minhas perguntas, obrigado. 

 
Labuto: Firetti, Labuto. Obrigado pelas perguntas. Com relação à greve. A greve 
impactou um período no final do terceiro tri e um pequeno período no início do 
quarto trimestre. Naturalmente, isso é uma coisa que vamos dizer assim, já faz até 
parte de nossos números históricos, porque ano após ano a gente convive com 
essa situação que ocorre sempre no mês de setembro. Às vezes, antecipa alguns 
dias, às vezes não, mas todo ano nós temos essa sazonalidade, vamos chamar 
assim. É claro que cada dia parado, ele afeta a produção, mas o que naturalmente 
acontece é que para o período subsequente, a gente redistribui os desafios, em 
busca de um maior esforço para que nos dias remanescentes, a gente dê 
continuidade e cumpra com o orçamento, com os guidances, com todos os 
desafios que são colocados tanto para BB Seguridade quanto para o canal de 
distribuição. Então, não temos preocupação por conta dos dias de paralisação, 
que isso vá de alguma forma afetar a nossa entrega para 2013. Então, como eu 
disse anteriormente, estou confiante no comprimento de todos os guidances 
estabelecidos pela companhia. Sobre a questão do prestamista, assim como 
qualquer produto, ele também sobre de questões de sazonalidade, de períodos 
onde você enfoca uma determinada estratégia frente à outra, então assim, não 
tenho nada para te ressaltar sobre o produto, que exista algum tipo de impacto 
específico em cima dele, simplesmente é algum período que você dimensionou 
um esforço maior para uma determinada estratégia em detrimento a outra, mas o 
produto continua em linha, todas as características estão positivas, todos os 
nossos números referentes a ele não nos trazem nenhum tipo de preocupação e a 
nossa confiança é plena.  
 
Carlos Firetti: Só um follow up nesse último ponto, o volume de prêmios emitidos 
no segundo trimestre tem algum efeito maior, por exemplo, de algum esforço 
sobre o estoque de operações já contratadas e olhando para frente, esse tipo de 
variação de um trimestre para outro deve permanecer ou vocês esperam um 
crescimento mais normalizado, em cima por exemplo, da base do terceiro 
trimestre...obrigado. 
 
Werner: Firetti, é o Werner. Essa questão do produto prestamista, o crescimento 
dos prêmios emitidos, como o Labuto já tinha colocado, ele tem um componente 
de esforço de venda sim. O produto se divide em duas linhas básicas. Uma que é 
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o produto quando ele é vendido em conjunto com o crédito. Esse tem uma 
característica menos sazonal e o produto que a gente chama de estoque, que é 
ofertado após o crédito, o cliente já ter as operações de crédito. Esse, ele é um 
pouco mais, a sazonalidade e o esforço de campanhas, ele atinge mais essa linha 
de produto. Então, esses números do terceiro trimestre, a gente chegou nesses 
números por conta dessas sazonalidades em campanhas, mas a gente vem 
acompanhando o desempenho do produto ao longo do ano, o alinhamento dele 
com o plano de negócios da companhia e a colaboração dele para o atingimento 
do guidance também, e a gente nesse último trimestre então, todas as linhas de 
negócio que a gente julga que precisam entrar em campanhas como a gente já 
vem colocando isso para o mercado, eles acabam tendo um esforço maior para 
poder então, caso haja necessidade de aumento na linha de prêmios emitidos de 
determinado produto, existe então esse esforço adicional, como o Labuto já 
colocou. Então, essa sazonalidade ela existe e se você for pegar prestamista e 
dividir ele nos dois produtos que existem atualmente, menos no produto que a 
gente chama de sleep, que é um produto que é vendido em conjunto com o 
crédito, e mais fortemente no produto de estoque. Mas, a gente considera também 
que a gente tem espaço para continuar crescendo a penetração nos dois 
produtos. Então, tanto o produto de Sleep como o estoque, o esforço de vendas, 
claro que ele não é igual todo mês, mas a gente continua fazendo sim e em 
determinadas campanhas ao longo do quarto trimestre deste ano. 
 
Carlos Firetti: Legal, muito obrigado. 
 
Mediadora: O senhor Felipe Salomão, da Brasil Plural, deseja fazer uma 
pergunta. Pode prosseguir. 
 
Felipe Salomão: Oi pessoal, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas 
perguntas na verdade. A minha primeira pergunta é com relação ao orçamento de 
2014. A gente está quase no mês de novembro e eu imagino as discussões com 
relação ao orçamento do ano que vem já devem estar ocorrendo de forma bem 
acentuada. Eu queria saber se tem chances de produtos de seguridade, ganharem 
mais espaço de prateleira nas agências do Banco do Brasil em 2014 versus 2013, 
dado que o crescimento de crédito no Banco do Brasil está desacelerando um 
pouquinho e dado que a orientação para os bancos públicos é de eles serem um 
pouco menos agressivos a partir de agora do que eles foram no primeiro semestre 
de 2013 e também no final de 2012. Então, eu queria saber se tem chance de 
vocês ganharem mais espaço nas agências do BB versus o que a gente viu até 
agora. Depois eu faço a minha segunda pergunta. 
 
Labuto: Felipe, Labuto, obrigado pela pergunta. Com relação ao processo 
orçamentário, você está correto, a gente está na fase final de conclusão desta 
etapa, estamos bem avançados, e a nossa representatividade olhando só o canal 
de distribuição do Banco do Brasil, e é o canal de maior peso na nossa 
distribuição, a gente entende que a nossa participação está bem adequada dentro 
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do esforço do conglomerado Banco do Brasil. Então, o negócio Seguridade, ele 
tem um peso significativo para o controlador, para o Banco do Brasil, ele já 
despende, no nosso ver, um bom peso para esse segmento, a gente imagina que 
esse peso está condizente com a participação do negócio e está condizente com 
as nossas expectativas de resultado. É fato que após todo esse movimento 
realizado o negócio ganhou outra dimensão e outra percepção pelo próprio 
controlador, mas isso já está espelhado no esforço que é dimensionado e nas 
diretrizes que são repassadas para o canal de distribuição, então a gente imagina 
que isso se mantém e vai continuar em linha com o que vem acontecendo em 
2013 com bom enfoque e que naturalmente vai fazer com que 2014 aconteça de 
uma forma natural. O que eu gostaria de destacar é que, ao longo dos últimos 
anos, o Banco do Brasil e agora mais recentemente a BB Seguridade, eles vem 
desenvolvendo uma série de ferramentas que suportam o processo de venda. Até 
então, esse estudo, esse conhecimento era usado muito internamente para 
desenvolvimento de portfólio de produtos, uma melhor distribuição do canal de 
atendimento do Banco do Brasil e apenas mais recentemente em 2013 a gente 
conseguiu colocar esse conhecimento que foi adquirido sobre o Behavior do 
cliente: qual é a pretensão de consumo dele, a gente conseguiu colocar essas 
ferramentas suportando o processo de vendas. Então hoje, com muito mais 
naturalidade e facilidade, o atendente, o gerente de contas de uma agência, ele ao 
atender um determinado cliente, ele tem muito mais clareza de qual é a 
necessidade daquele cliente, que tipo de produto que aquele cliente demanda, 
que tipo de abordagem que esse cliente é mais propenso a adquirir nos nossos 
produtos e isso trás maior naturalidade na colocação dos nossos produtos. 
Associado a isso, a manutenção desse esforço de vendas em linha com o que a 
gente vem percebendo em 2013 nos dá conforto para o desenvolvimento das 
nossas estratégias para 2014. 
 
Felipe Salomão: Legal, perfeito Labuto, muito obrigado. A minha segunda 
pergunta é com relação à Brasilprev. Vocês tiveram um desempenho excepcional 
no terceiro trimestre, o mercado encolheu por causa da performance dos fundos, 
foi uma coisa que afetou todo mundo e mesmo assim vocês conseguiram crescer 
nesse cenário bem desafiador, mas o crescimento desacelerou um pouco quando 
a gente olha para a média do primeiro semestre, e eu acredito que não tem motivo 
nenhum para o crescimento não voltar aos mesmos patamares do primeiro 
semestre agora no quarto trimestre, e como já estamos no meio de novembro eu 
queria saber se vocês podem dar uma pouco de cor de como é que foi o 
crescimento da Prev em Outubro já que a performance dos fundos já está mais 
estável, enfim, se você pudesse comentar um pouco sobre isso, seria muito 
bom...Obrigado. 
 
Labuto: Felipe, Labuto. Obrigado novamente, eu concordo com você Felipe, o 
quarto trimestre, naturalmente dado ao modelo de indução da nossa força de 
vendas, só destacando, a gente ... dado a esse perfil de indução a gente tem um 
segundo trimestre e um quarto trimestre que são sazonalmente mais poderosos, 
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mais ricos, do que os demais trimestres do ano. O nosso otimismo e a nossa 
percepção é que o quarto trimestre ele vem cumprir esse gap que você mencionou 
que aconteceu no terceiro trimestre de 2013, botando novamente a companhia 
dentro do guidance, apesar de também já mencionado por você, a Brasilprev ter 
crescido substancialmente no decorrer de 2013, isso muito por conta da estratégia 
que a gente implementou na companhia, tanto de retenção de clientes, então hoje 
a nossa companhia ela tem o melhor indicador do mercado de retenção de 
clientes e isso está muito calcado numa estratégia próxima ao nosso cliente que já 
consome o nosso produto, que a gente passou um período clarificando para ele o 
que estava acontecendo no mercado, qual era a real situação da volatilidade, se 
compensava ou não, determinado fundo, determinado produto e esse período ao 
nosso ver, ele já chegou ao fim, então a gente tem um cenário agora de 
estabilidade. Os fundos já voltaram a performar em linha com as expectativas. 
Nosso cliente, naturalmente está satisfeito com o produto que adquiriu, e as 
vendas no quarto trimestre irão cumprir o gap orçamentário que a gente ainda tem 
para poder chegar no atingimento do guidance no final do quarto trimestre. 
 
Felipe Salomão: Perfeito, mais uma vez obrigado. 
 
Mediadora: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. 
Gostaria de passar a palavra para o senhor Marcelo Labuto para as suas 
considerações finais. Por favor, Senhor Labuto queira prosseguir. 
 
Labuto: Bom, agradecemos a todos por participar da nossa teleconferência de 
resultados, lembramos que o time de RI está à disposição para qualquer 
esclarecimento a respeito dos resultados apresentados para o terceiro trimestre. 
Qualquer informação pode ser encontrada no nosso website: 
www.bancodobrasilseguridade.com.br. Muito obrigado e um excelente dia a todos.  
 
Mediadora: A teleconferência da BB Seguridade está encerrada. Agradecemos a 
participação de todos e lembramos que o material utilizado nesta teleconferência 
está disponível no portal da BB Seguridade www.bancodobrasilseguridade.com.br 
na pagina de relações com investidores. Agradecemos a participação de todos e 
tenham um bom dia. 
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