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Mediadora:  
 
Bom dia a todos. Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência 
da BB Seguridade para a discussão dos resultados referentes ao 3º trimestre de 
2014. 
 
Informamos que o evento está sendo gravado e que todos os participantes 
estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da BB 
Seguridade. Em seguida iniciaremos a seção de perguntas e respostas quando 
mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de 
alguma assistência durante a teleconferência queiram, por favor, solicitar ajuda 
de um operador digitando *02. 
 
Este evento está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, 
podendo ser acessado no endereço www.bancodobrasilseguridade.com.br, aba: 
Informações aos Acionistas. 
 
A apresentação está disponível na aba: Informações Financeiras. A seleção dos 
Slides será controlada pelos senhores. 
 
Lembramos que os participantes poderão fazer perguntas para os executivos da 
BB Seguridade que serão respondidas na seção de perguntas e respostas. 
 
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações sobre 
estimativas de crescimento, projeções de resultados, estratégias futuras da BB 
Seguridade feitas durante a 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 ISRS, exceto quando indicado 
outra fonte. 
Para mais informações sobre as demonstrações da companhia, acesse Relatório 
de Análise de Desempenho. 
 
Conosco hoje, estão os senhores Marcelo Labuto, Diretor Presidente da BB 
Seguridade; Werner Suffer, Diretor Administrativo Financeiro de Relações com 
Investidores; e o senhor Rafael Sperendio, Gerente de Relações com 
Investidores. 
 
Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Rafael Sperendio, Gerente de 
Relações com Investidores, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Rafael, 
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queria prosseguir. 
 
 
Sperendio: 
 
Bom dia a todos. Obrigado pela participação na nossa teleconferência. Bom... 
iniciando aqui na página 3, temos alguns dos destaques dos nossos resultados 
desse 3º trimestre de 2014. 
 
No primeiro deles, o nosso Lucro Líquido, que alcançou 822 milhões no 
trimestre, um crescimento de 50% em relação ao 3º tri do ano passado, 
equivalente a um retorno sobre o PL médio de 61%. 
 
O faturamento combinado em um segundo destaque das nossas companhias em 
prêmios, contribuições de previdência, arrecadações com títulos de capitalização 
atingiu um volume total de 13 bilhões de Reais nesse trimestre, 43% maior que 
no mesmo período de 2013. 
 
Outro ponto que a gente destaca aqui nesta página é a forte melhora do 
desempenho operacional das companhias do grupo segurador, na parceria que a 
gente tem com a MAPFRE. SH1 e SH2. Ambas as companhias, nós tivemos 
uma melhora significativa no índice combinado em relação ao 3º tri de 2013. 
 
Na SH1, o combinado evoluiu 6,6 pontos percentuais, enquanto que na SH2 a 
melhora foi de 2 pontos percentuais com um desempenho operacional bastante 
saudável em ambas as companhias. 
 
Em Previdência, ultrapassamos a marca de R$ 100 bilhões em reservas, em 
setembro; um crescimento de 34% em 12 meses. A captação líquida na 
BrasilPrev continua se destacando frente o mercado, representando 54,4% da 
captação líquida total da indústria nesse 3º trimestre. 
 
Em capitalização, Brasilcap registrou um lucro líquido 178% superior ao 
registrado no mesmo período de 2013; puxado pela melhora de tanto de 
resultado operacional quanto da margem operacional margem financeira; a gente 
vai comentar sobre isso mais adiante. 
 
E pra concluir, os destaques do período na Corretora, receita de corretagem 
chegaram a 563 milhões de reais nesse trimestre, um crescimento de 32% em 
relação ao 3º tri de 2013. E o grande destaque na receita de corretagem foram 
as receitas provenientes da venda de planos de previdências da BrasilPrev e 
SH1. 
 
Na próxima tela, temos aqui um comparativo do desempenho da BB Seguridade 
com o mercado. A partir destes dados acumulados até setembro, 
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disponibilizados pela SUSEP, nessa 2ª feira, os senhores podem observar aqui 
que nosso desempenho foi bastante superior ao mercado na grande maioria dos 
ramos em que atuamos. 
Analisando o desempenho da indústria, excluindo a BB Seguridade, nessa 
coluna do meio, temos aqui que, no ramo de pessoas, por exemplo, enquanto a 
BB Seguridade cresceu 6,4 %, o mercado teve retração de 0,6%; em rural, nosso 
crescimento foi de 44,6%, enquanto a indústria cresceu 35,1%; em previdência, o 
volume total de contribuições da BrasilPrev cresceu 38% no acumulado, 
enquanto o mercado teve retração de 2,4%; em captação líquida, o principal 
driver desse negócio, crescemos 56%, enquanto a indústria cresceu 35%; e 
quando a gente olha aqui o combinado de Prêmios, Contribuição e Arrecadação, 
excluindo a participação em Saúde, somente nós crescemos 26% enquanto a 
indústria cresceu 7%. 
 
Nas próximas páginas, página 5, a gente tem aqui os eventos extraordinários 
que influenciaram o nosso lucro, mais pra efeito de ajuste de base de 
comparação, já que nesse ano de 2014 nós não tivemos nenhum efeito 
extraordinário. 
 
Página 6, a gente tem aqui uma visão geral do desempenho da BB Seguridade, 
a receita combinada com nossos coligados em Prêmio de Seguro, Contribuição 
de Previdência, Arrecadação de Capitalização, nós chegamos a 12,5 bilhões de 
reais nesse 3º trimestre, crescimento de 43% no ano contra ano, impulsionado 
principalmente pelo forte crescimento de Previdência. 
 
Ainda no 3º trimestre, a gente observa uma queda de 21% em relação ao 2º tri, 
mas essa redução é absolutamente normal, dada a sazonalidade de vendas, que 
os senhores conhecem bem, são mais concentradas nos encerramentos de 
semestre, por isso que a queda não contra o 2º trimestre. 
 
No acumulado até setembro, o faturamento total chegou até 38,1 bilhões de 
Reais, 26% maior que no mesmo período do ano passado. 
 
Na parte debaixo dessa lâmina, temos o lucro líquido, 822 milhões de Reais 
nesse 3º tri, crescimento de 50% no ano contra ano. Quando a gente olha no 
acumulado até setembro, nosso lucro já chega a 2,3 bilhões, valor que já supera 
o lucro líquido recorrente do ano fechado de 2013. 
 
Quando a gente olha a origem do resultado, temos um aumento de índice de 
participação da SH1 e Brasilcap, além do IRB, que no ano passado contribuiu 
com um mês somente no lucro acumulado até setembro, uma redução da 
participação das receitas da Corretora SH2 e BrasilPrev. A gente vai abordar 
com mais detalhes mais pra frente. 
 
Grande parte do impulso da melhora no operacional em SH1, crescimento ainda 
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muito forte de prêmios e financeiro um pouco mais saudável que nas outras 
companhias, principalmente de participação. 
 
Na próxima página, a gente tem a contribuição do resultado financeiro pro lucro 
da BB Seguridade. O slide meio que sumariza o que foi a performance de 
financeiro nas nossas companhias. 
 
A gente tem aqui no primeiro gráfico, um aumento da taxa média SELIC, nos 
últimos 12 meses, que gerou um efeito benéfico no nosso portfólio de títulos pós-
fixados, mas por outro lado, quando a gente olha no gráfico da direita, observa-
se uma abertura na estrutura a termo de taxas de juros, principalmente nos 
vértices mais curtos, o DI 16 e o 17, que acabou trazendo impacto negativo de 
marcação ao mercado na nossa carteira pré e títulos com remuneração 
vinculada à inflação. 
 
Principalmente quando a gente compara com relação ao 2º tri desse ano. Por 
conta disso, a gente teve uma redução de 10% do resultado financeiro 
combinado, quando olhamos no comparativo com o 2º trimestre, mas no ano 
contra ano a performance do financeiro continua ainda muito forte num 
crescimento de 61% contra o 3º tri do ano passado, e no acumulado o resultado 
financeiro já cresce 96%. 
 
Quando a gente olha a contribuição do resultado financeiro do lucro líquido, no 
acumulado do ano, esse índice chega a 24,7%, um índice que a gente acha mais 
normalizado em termos de contribuição pro lucro líquido da companhia. Então, a 
gente segue esse patamar quando não se tem grandes volatilidade de curva de 
juros.  
 
Na página 8, a partir dessa página, a gente dará uma sequência de análise com 
relação ao desempenho das nossas coligadas e da BB Corretora. 
 
Primeiro, no segmento de Vida Habitacional e Rural, na BB Mapfre SH1, o 
volume de prêmios emitidos já líquido de cessão para resseguros cresceu 8% no 
ano contra ano e 16% no acumulado até setembro, puxado pelos anos de Vida e 
Rural. 
 
Quando a gente olha o resultado financeiro desta companhia ficou estável em 
relação ao trimestre passado, cresceu 15% no ano contra ano, mas o principal 
destaque é que a SH1 tem sido o forte desempenho operacional. 
 
Quando a gente olha o lucro acumulado até setembro, 930 milhões, um 
crescimento de 56% em relação ao ano passado, grande parte dessa melhoria 
veio do operacional que cresceu 55%, isso fica mais claro na próxima página. 
 
Na página 9, a gente demonstra aqui os principais indicadores de desempenho 
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da companhia, já considerando o efeito de realocação de resultado com 
resseguro nas linhas da demonstração de resultado. 
 
Quando a gente olha nos comparativos do ano contra ano, tirando o efeito de 
sazonalidade, tem-se aqui uma melhora generalizada em todos os indicadores 
de resultado de subscrição, tanto no comparativo 3T14 contra 3T13, como no 
comparativo de período acumulado até setembro de cada ano. 
 
O resultado disso fica claro quando a gente olha, no canto inferior da página, o 
índice combinado que chegou a 71% nesse trimestre, em 6,6 pontos percentuais 
melhor que no 3º tri do ano passado. 
 
No acumulado até setembro, o combinado ficou em 73,5, uma melhora 
significativa de 4 pontos percentuais  de melhora em relação ao acumulado de 
2013. 
 
No segmento seguros patrimoniais, na página seguinte, página 10, os prêmios 
retidos no trimestre cresceram 14% em relação ao 3º tri de 2013. 
 
No acumulado ano, crescimento de 10%. Quando a gente olha o mix de prêmios,  
não temos grandes mudanças; o auto ainda é o principal componente de receita 
dessa companhia. 
 
Já no resultado financeiro, tivemos uma retração de 15%, tri contra tri, em razão 
de como observamos no slide sobre resultado financeiro, principalmente de 
marcação ao mercado por conta da abertura da estrutura  no termo de taxas de 
juros. 
 
No ano contra ano, tanto na visão trimestre, como na visão acumulado, o 
resultado financeiro teve uma evolução bastante significativa, 42% no ano contra 
ano, 116% no acumulado. 
 
O grande destaque, também nessa companhia, no 3º trimestre, foi a forte 
recuperação nos resultados de subscrição, a gente fez um ajuste de mix de canal 
na Mapfre BB SH2, ao longo desse 3º trimestre, com o aumento de participação 
do canal bancário, com isso a gente conseguiu trazer o retorno da companhia 
mais pra perto da casa dos dois dígitos e o combinado como pode-se observar 
na próxima página, volta a ficar abaixo de 100%. 
 
Aqui, observa-se que grande parte dessa melhora do combinado veio de redução 
de sinistralidade, fruto do aumento de participação do canal bancário. 
 
Passando agora pra Previdência, página 12. Brasilprev ainda continua  
performando muito bem, a arrecadação bruta chegou a 7,2 bilhões de Reais 
nesse trimestre, um crescimento de 94%, no ano contra ano. 
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A captação líquida foi mais de 3 bilhões, superior a captação líquida do 3º tri do 
ano passado, resultado de um nível de resgate bem menor, 9,1% nesse trimestre 
versus um índice de 12,5% no ano passado. 
 
No acumulado de setembro, chegamos a quase R$ 22 bilhões de contribuição de 
previdência, R$ 14 bilhões de captação líquida; equivale a um crescimento de 
55% em relação ao acumulado até setembro de 2013. 
 
A gente vê esse desempenho bastante forte, tanto em captação como na 
estratégia de retenção de recursos, que a gente vem implementando na 
Brasilprev ultrapassa R$ 100 bilhões em reserva, um crescimento de 34% em 12 
meses. 
 
A receita com taxa de gestão como principal fonte de receita da companhia, 
temos um crescimento em todas as bases de comparação, basicamente reflexo 
de aumento volume de ativos sob gestão, taxa média apresentou redução em 
relação ao ano passado, mas ao longo de 2014, tem-se observado uma certa 
estabilidade. 
 
No lucro líquido, crescimento de 12% em relação ao tri passado e 21% no ano 
contra ano, um desempenho bastante saudável na companhia. 
 
Na página 13, temos um comparativo do que foi performance da Brasilprev e do 
que foi performance do mercado. Como os senhores podem ver aqui, em 
captação líquida, crescemos 55% no acumulado do ano, enquanto o mercado, 
excluindo a nossa participação, cresceu 35%, levando a Brasilprev a uma 
participação de 62%, praticamente, em toda captação líquida no mercado. 
 
O ponto importante a destacar nessa página foi a recuperação que a indústria 
está demonstrando, quando observamos nos dois gráficos na parte inferior, o  
volume de contribuição da indústria que vinha registrando retração de 24% no 
acumulado até março, já está quase igualando ao ano de 2013, quando a gente 
olha o acumulado de janeiro até setembro de 2013 e janeiro até setembro de 
2014, uma redução de 2%. 
 
Quando a gente olha na captação líquida, no gráfico do lado direito, que é uma 
métrica até mais importante, a gente observa que a curva até já inflexionou, uma 
retração de 97% no acumulado até março, observa-se um crescimento de 35% 
no acumulado até setembro; algo que demonstra um cenário na indústria como 
um todo vem melhorando, então se espera que isso acabe beneficiando a 
companhia que já vinha apresentando uma performance muito boa, acaba 
ajudando ainda mais. 
 
Na próxima página, página 14, temos o desempenho no segmento de 
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capitalização, no acumulado até setembro a arrecadação atingiu 4,7 bilhões, 
125% em relação ao ano passado. 
 
Aqui vale ressaltar que, apesar desse crescimento estar abaixo do intervalo que 
a gente previa para este ano, estamos crescendo em linha com o mercado, mas 
o que é mais importante quando olhamos a performance da Brasilcap nesse ano 
é o crescimento da reserva, que está crescendo a um ritmo bem superior ao 
ritmo de crescimento de reserva do mercado. 
 
Quando a gente olha em 12 meses, as reservas da Brasilcap cresceram 
praticamente 30%, enquanto que as reservas da indústria, excluindo a 
participação da Brasilcap, cresceram 6% somente. 
 
Quando a gente olha no índice de arrecadação, observamos que os picos de 
pagamentos mensais tem aumentado participação, chegando a quase 40% do 
total arrecadado no acumulado até setembro, o que reforça nossa estratégia de 
foco em produtos de maior recorrência, mas por outro lado, esse produto tem um 
ticket em torno de 10 vezes menor que os planos de pagamento único e que 
acaba impactando também na velocidade de crescimento de receita. 
 
Na parte inferior, ainda nessa página, temos aqui o resultado financeiro, que é 
com abertura de curva de juros, principalmente no mês de setembro, levou uma 
redução de 27% em relação ao 2º trimestre, mas no ano contra ano, tanto no 
comparativo trimestral como no acumulado, a performance do financeiro veio 
muito forte, tanto por aumento de volume como por aumento de taxa média. 
 
Olhando esse combinado desses fatores, a melhora da margem financeira, a 
melhora no resultado de capitalização também nesse trimestre, observa-se um 
aumento significativo do lucro, foi quase 3 vezes maior que no mesmo período 
do ano passado, e no acumulado do ano, um lucro certo de uma taxa 182% 
neste segmento. 
 
Passando pra BB Corretora, na próxima página, temos aqui as receitas de 
corretagem, crescendo 32% no ano contra ano, sendo que o principal 
ocasionador desse crescimento foi a corretagem gerada no segmento de 
Previdência, o que vem crescendo muito forte nesse ano. 
 
No acumulado até setembro o crescimento foi de 32%, mesma taxa, puxado 
pelos ramos de SH1 e previdência. Essa dinâmica fica refletida no mix de receita 
com aumento de participação desses dois segmentos, quando a gente olha o 
quanto cada companhia contribuiu com receita de corretagem no acumulado até 
setembro. 
 
O lucro da BB Corretora 319 milhões no trimestre, crescimento de 46% em 
relação ao 3º tri do ano passado, e no acumulado até setembro, um lucro de 43% 
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chegando a R$ 918 milhões. 
 
Outro ponto que é importante destacar aqui, é a tendência positiva que vem 
apresentando a margem líquida da Corretora, um aumento de 4,3 pontos 
percentuais no acumulado até setembro, resultado ainda do mesmo movimento 
de diluição de custos que a gente viu no 2º trimestre desse ano, e esse fator, 
especificamente, explica por que o crescimento do lucro cresce a uma taxa 
superior ao crescimento de receita, basicamente em função dessa melhora de 
margem líquida e diluição de custos. 
 
Pra finalizar, aqui na página 16, a gente tem nossa prestação de contas em 
relação ao Guidance desse ano. O primeiro deles, retorno sobre patrimônio 
líquido médio, a gente ficou acima do intervalo proposto, com 51,3%. 
Basicamente, em razão de uma melhora acima do previsto, tanto de resultado 
financeiro como do operacional nas empresas do grupo segurador, SH1 e SH2, 
por isso esse retorno acima da faixa prevista. 
 
Em prêmios emitidos, no SH1, nós tivemos um crescimento de 16,7% na baixa 
de um intervalo de 24 a 32, por conta de vendas abaixo do esperado no 
segmento de Vida e Prestamista, principalmente. 
 
Em relação ao Vida, especificamente, a gente teve uma performance aquém do 
esperado no canal corretor. Quando a gente olha essa linha, no acumulado do 
ano, ela cresceu 12,1% no canal bancário, mas quando se olha o canal corretor 
tem crescido 1% apenas. 
 
Como representa a média de 25% dos prêmios emitidos neste segmento, trouxe 
um impacto negativo quando a gente olha o crescimento global do ramo de Vida. 
 
Mas, nessa companhia, a gente está mantendo nossas estimativas pro ano, 
dado o foco que nós temos dado nessas linhas ao longo desse 4o trimestre. 
Estamos mantendo a estimativa de 24 a 32% de crescimento de prêmios para 
2014. 
 
Na SH2, tivemos aqui um crescimento de 14,8% no total de prêmios emitidos. 
Estamos abaixo no intervalo de 19 a 26, mas nessa linha, especificamente, a 
gente tem observado um certo acirramento da concorrência, principalmente a 
partir do 1o semestre desse ano, que impactou principalmente as vendas no 
seguro de automóveis no canal bancário. 
 
Então, por conta disso e dos resultados que a gente observa no período 
acumulado até setembro, nós estamos revisando as estimativas pro intervalo de 
12 a 15% até o final de 2014. 
  
Em Previdência, onde vimos uma forte recuperação, observada ao longo deste 
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ano de 2014, chegamos a um crescimento de 38% em contribuições, 
praticamente no centro do intervalo de 33 a 47; esse intervalo também está 
mantido. 
 
Em arrecadação de capitalização, estamos crescendo 5%, abaixo do que era o 
intervalo estimado pro ano. Nessa linha, tivemos um volume de vendas um 
pouco acima do esperado em planos mensais, que tem um ticket médio mais 
baixo. 
 
Além disso, observamos também, neste segmento, um crescimento de mercado 
bem abaixo do que a gente previa pra esse ano, por isso estamos revisando aqui 
um intervalo pra 3 a 6% de crescimento nesta linha. 
 
Então, a gente fez uma revisão de dois Guidances aqui, crescimento de prêmios 
SH2 e de capitalização, mas como a sensibilidade dessas variáveis pro lucro 
líquido da BB Seguridade é baixa, então não se observou uma necessidade de 
fazer um ajuste em termos de retorno. 
 
Por isso a gente manteve o Guidance retorno, não se espera que essa revisão 
de Guidance traga um impacto significativo no nosso lucro líquido estimado pro 
ano. 
 
Com isso, eu concluo aqui a apresentação e podemos passar agora para a 
seção de perguntas e respostas. Obrigado! 
 
Mediadora: 
 
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a seção de perguntas e respostas. Para 
fazer uma pergunta, por favor, digite *9. Para retirar a pergunta da lista, digite *9 
novamente. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas.  
 
Sr. Guilherme, do Itaú BBA, deseja fazer uma pergunta. Pode prosseguir. 
 
Guilherme: 
 
Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, parabéns pelo resultado. A minha primeira 
pergunta é sobre Seguro de Vida. A gente observou que teve uma redução no 
crescimento acumulado do ano. O que você está esperando pro 4o trimestre, 
principalmente no Seguro Prestamista? Se vocês puderem comentar também 
qual a expectativa de vocês pro ano que vem. 
 
A minha segunda pergunta é sobre as despesas operacionais na BB Corretora. A 
gente observou que elas caíram de novo neste trimestre. Qual foi o motivo dessa 
queda e o que vocês estão esperando pra essa linha daqui pra frente? 
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Sperendio: 
 
Guilherme, obrigado pela pergunta. É Rafael falando. Eu vou abordar a parte da 
melhora na margem líquida da Corretora, depois o Labuto vai entrar pra tentar 
falar um pouco sobre a expectativa de Seguro de Vida. 
 
Na BB Corretora, assim como aconteceu no 2o trimestre desse ano, observou-se 
uma diluição de custos, principalmente na linha de suporte operacional. Então, 
com relação àquelas despesas que a gente faz o repasse do custo pro Banco do 
Brasil, o reembolso, melhor dizendo assim dos custos pro Banco do Brasil; a 
gente teve uma diluição da mesma maneira que aconteceu no 2o trimestre do 
ano passado, desculpa, de 2014. 
 
Então, não se espera que isso seja recorrente daqui pra frente. Isso deve se 
normalizar até o ano que vem, no início do ano de 2015, mas por enquanto, a 
gente continua com um efeito bastante positivo de imagem. Essa diluição é 
basicamente com relação a custos de TI, então o que o banco faz é um rateio 
com relação ao que a gente utilizou da capacidade de processamento do banco 
e o que as outras áreas utilizaram. 
 
Então, acabou que ainda neste 3o trimestre, a BB Seguridade acabou utilizando 
em termos relativos menos capacidade de processamento que as demais áreas 
do banco. Por isso, este efeito de diluição de despesas com TI em relação ao 
que a gente vinha apresentando até março deste ano. 
 
Labuto: 
 
Dando sequência, aqui é o Labuto falando. Obrigado pela pergunta. Explorando 
um pouquinho a questão do segmento de Vida. No decorrer de 2014, a gente 
estabeleceu uma estratégia em busca de um mix de distribuição que a gente já 
vem, ao longo de 13, 14, corrigindo a curva desse mix. 
 
A gente tinha uma participação muito alta na nossa distribuição de produtos com 
pagamento anual. Então, a gente começou a fazer uma correção desse 
movimento em 13 e, em 14, a gente já tem uma distribuição que na nossa óptica 
já é bem próxima do ideal. 
 
Hoje, a distribuição deste mix de Vida está em 75% como pagamentos mensais e 
25% como pagamento anual. Então a gente acha que atingiu um mix perto do 
ótimo no decorrer de 14. Quando se faz este comparativo, naturalmente, quando 
você tem uma inclusão maior do pagamento anual, tem-se a percepção de que 
houve um decréscimo do faturamento. Mas, é porque o foco se deu em produtos 
com pagamentos mensais. Então, esse resultado fica diluído ao longo do 
período. 
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Como a gente continua com essa estratégia até setembro, então não se observa 
este fluxo no decorrer do ano inteiro. Então, o que foi produzido no 3o trimestre, 
você só vai observar a recorrência desses produtos de 3 a 5 meses no fluxo 
ainda do ano. Então, a justificativa básica é o mix de distribuição. Também 
reforçando, a gente cresceu de 13 pra 14, 20% neste ajuste do mix, melhoramos 
em 20% a distribuição do pagamento anual. 
 
Falando um pouquinho sobre Prestamista, também para abranger a questão de 
pessoas que você mencionou. No decorrer de 14, a gente naturalmente fez uma 
escolha, reforçou a operação de Previdência e, por consequência, isso reduziu 
um pouco a nossa operação de Prestamista. O que a gente tem feito? 
 
A gente tem melhorado o nosso portfólio de produtos, buscando uma maior 
participação do segmento Pessoa Jurídica na formação desses negócios. A 
gente entrou com alguns produtos novos no decorrer de 14, lançamos um novo 
produto no final do 1o semestre, que pegou mais ou menos 30% de toda a base 
financiada do Banco do Brasil. 
 
Agora, mais recentemente em outubro, a gente lançou mais uma nova etapa 
desse produto, que pega mais 10% da base de recursos de clientes PJ, 
notadamente no segmento de micro e pequenas empresas. Então, a gente está 
com um composto de portfólio mais adequado com o perfil dos nossos clientes. 
 
E junto a isso, naturalmente, no decorrer do 4o trimestre, a gente já, a partir do 
reforço que a gente fez do atingimento do Guidance de SH1, a gente vai 
trabalhar um foco maior no segmento de Pessoas, de Prestamista para Pessoa 
Física, associado a essa estratégia de Pessoa Jurídica. 
 
Esses movimentos é que nos dão a confiança de que temos condição de buscar 
o Guidance de SH1. E quando a gente está tratando de 2015, no próximo ano, 
como de costume, vamos apresentar os nossos desafios para o ano, mas as 
nossas expectativas continuam positivas, dada a baixa penetração que 
continuamos a ter pra ambos os produtos, tanto para PF quanto pra PJ. 
 
Hoje, no segmento de Pessoas, a nossa penetração é de cerca de 8%, isso 
contando com os produtos de Prestamista. Obrigado, Guilherme. 
 
Guilherme: 
 
Perfeito! Muito obrigado pelas respostas, Labuto e Rafael. 
 
Mediadora: 
 
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Gustavo Lobo, da BTG Pactual. Por favor, 
Sr. Gustavo, queira prosseguir. 
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Gustavo: 
 
Bom dia, pessoal. Tenho uma pergunta mais de perspectiva em médio prazo. 
Olhando o desempenho de vocês year-to-date e também o desempenho do resto 
do mercado, a gente está vendo isso já há algum tempo que BB Seguridade tem 
entregue um crescimento muito mais forte do que o mercado, e o mercado de 
fato está tendo um crescimento mais fraco do que todo mundo estava esperando 
um ano atrás. 
 
Sei que está cedo, então não estou atrás de um número específico. Mas olhando 
pra 2015, dado que o ambiente macroeconômico continua mais ou menos na 
mesma toada que ele está hoje. 
 
Como que vocês estão vendo a perspectiva pro mercado segurador e pra BB 
Seguridade, especificamente? Esse gap de crescimento, ele continua, ele 
realmente aumenta ou ele já diminui um pouco? Por quanto tempo vocês acham 
que ainda conseguem crescer muito mais forte que o mercado e quanto de 
market-share vocês acham que ainda conseguem ganhar em cima desse 
mercado segurador? Obrigado. 
 
Labuto: 
 
Oi, Gustavo. Obrigado pelo questionamento. A gente realmente vem 
implementando uma estratégia bem-sucedida e, naturalmente, ganhando 
mercado ao longo desses últimos anos. O que eu tenho pra te dizer de 
perspectivas, é que a tendência é que a gente passe a caminhar com o 
crescimento mais em linha, com o crescimento de mercado quando a gente está 
se referindo a produtos de capitalização e inclusive SH2, automóvel, grandes 
riscos. 
 
Então, o portfólio de produtos que na composição da formação de negócios da 
BB Seguridade são os produtos que menos trazem resultado, independente de 
entendermos o que cada um deles têm a sua relevância, a sua importância no 
portfólio de produtos da BB Seguridade, mas a gente deve seguir em linha com o 
crescimento que o mercado vai apresentar. 
 
Uma vez que, é Cap, por exemplo, nós já somos os líderes de mercado, já 
estamos vindo com crescimentos constantes, muito superiores ao que o mercado 
vinha fazendo. Então, já temos uma liderança bem estabilizada, e agora 
entendemos que devemos mantê-la. 
 
Nos demais produtos, a gente ainda acredita que tenha um bom espaço, como 
eu estava falando agora a pouco pro Guilherme, a penetração muito baixa ainda 
na participação da penetração da base de clientes do Banco do Brasil, além de 
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uma boa execução também por meio de corretores independentes. 
 
Então a gente ainda acredita que tenha muito espaço ainda pra crescimento. A 
gente acha que ainda, pelos próximos 2, 3 anos, a gente ainda consegue 
suportar com as estratégias que se tem atualmente implementadas, a gente 
ainda consegue mover ainda acima do crescimento médio do mercado pras 
demais linhas de produtos. Então, essa é a nossa visão de futuro. 
 
Gustavo: 
 
Legal! Está claro. Agora pensando no mercado e num cenário de continuidade 
do nível de crescimento econômico que a gente está tendo hoje. Você vê um 
mercado acelerando no ano que vem, ou mantendo mais ou menos o mesmo 
ritmo que ele está apresentando agora? 
 
Labuto: 
 
Essa é uma resposta difícil de se dar. Eu acredito que o mercado de seguros tem 
muito espaço pra crescer, independente da performance da economia. É claro 
que a performance da economia interfere naturalmente em alguns componentes. 
 
Quando a gente está falando de um Prestamista, de um Seguro Agrícola, do 
Habitacional, que são linhas de negócios que estão linkadas diretamente ao 
aquecimento da economia. 
 
Mas, dada a baixa penetração, ao baixo nível ainda de aculturamento dessa 
indústria, a gente ainda tem um déficit significativo pra poder ser trabalhado, 
independente de performance de economia. Então a gente entende que tem 
espaço pro segmento crescer e, a BB Seguridade com certeza vai puxar esse 
crescimento pra cima. 
 
Gustavo: 
 
Legal. Está claro. Obrigado! 
 
Mediadora: 
 
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Domingos, da J.P. Morgan. Por favor, pode 
prosseguir. 
 
Domingos: 
 
Bom dia a todos. Obrigado também pela oportunidade e parabéns pelo resultado. 
A minha dúvida acho que é um follow-up na primeira pergunta, com relação ao 
Prestamista e Vida. Eu notei aqui que vocês mantiveram o Guidance de SH1, o 
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que dá a indicar um foco pesado, aparentemente em Prestamista e Vida no 4o tri. 
 
Eu estava fazendo umas contas, pra chegar no novo Guidance, o 4o tri tem que 
ser aproximadamente 43% ano contra ano. Queria que vocês pudessem dar um 
pouquinho de cor, quantos meses foi o objeto do indutor no último trimestre e 
quanto que será incentivado mais o produto de Prestamista e Vida no 4o tri. Eu 
queria entender como é que se chega nesta meta? 
 
Labuto: 
 
Obrigado, Domingos. Labuto. No 4o trimestre, a indução será bem concentrada 
nos segmentos de Pessoas, notadamente Vida e Prestamista. Então, nos 3 
meses, a gente já teve um outubro que eu posso considerar bem encorajador pra 
nossa manutenção dos Guidances, e teremos com certeza os dois meses 
subsequentes com muita força também neste segmento, porque a indução e a 
orientação está toda focada pra estes produtos, naturalmente, com a 
manutenção do que a gente vem desempenhando em Previdência. 
 
Então, o nosso foco está em linha com a sua percepção, que a indução será toda 
direcionada pra Vida e Prestamista, associado a isso, essas estratégias que eu 
mencionei agora há pouco: lançamento de um novo portfólio, uma expectativa de 
uma distribuição maior no segmento de crédito, que naturalmente se aquece no 
último trimestre do ano. 
 
O último trimestre do ano, dada a sazonalidade da forma como nós 
acompanhamos a força de vendas do Banco do Brasil, ela é muito mais 
poderosa do que os outros trimestres. Estamos falando, claro, com base numa 
comparação também com 2014, 13, perdão. Mas que na nossa percepção, e no 
que a gente já pode acompanhar de como está performando, a partir dessas 
informações é que nos dão a confiança que eu mencionei que conseguiremos 
buscar o Guidance de SH1. 
 
Domingos: 
 
Ficou claro. Deixa eu só fazer um follow-up. Hoje, eu vi você comentar que 
entrou 10% da carteira potencial do Prestamista PJ em outubro. Do total de 
prêmios emitidos, em Prestamista, acho que foi de 345 milhões, neste último 
trimestre, quanto que veio de Pessoa Física e quanto que veio de Pessoa 
Jurídica? 
 
Labuto: 
 
Domingos, nós não temos este número separado aqui. A gente vai disponibilizar 
esta informação pra todos.   
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Domingos: 
 
Ok. Obrigado. 
 
Mediadora: 
 
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Eduardo Nishi, do Banco Plural. Por favor, 
queira prosseguir. 
 
Eduardo: 
 
Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas também. 
A primeira é em relação a 2015 e olhando pra frente, vocês mencionaram que 
Vida e Previdência tem um espaço grande, que vocês podem crescer acima do 
mercado, só voltando a um ponto. Mas, olhando pro mercado, este ano foi muito, 
muito fraco. 
 
Há também o mercado Ex BB Seguridade crescendo 2% em Vida, e em 
Previdência, negativo, em contribuição. Eu queria saber se essa perspectiva de 
crescimento de mercado, existe um gueto enorme no que vocês crescem hoje e 
o que o mercado está entregando em termos de crescimento. 
 
Eu queria saber se, quando você fala crescer mais que o mercado, você espera 
uma desaceleração brusca ou uma desaceleração gradual ao longo dos 
próximos anos. Porque o mercado realmente não está contribuindo com o 
crescimento da indústria, neste sentido. Essa é a minha primeira pergunta, 
depois eu faço a segunda. Obrigado. 
 
Labuto: 
 
Obrigado, Nishio. Labuto. A gente percebeu, ao longo de 2014, que a 
Previdência voltou a recuperar, notadamente, alguns determinados players, mas 
quando a gente pega a partir do 3o tri, o mercado já é bem diferente. 
 
É bem verdade também que a gente imaginava que este acontecimento 
aconteceria antes, as nossas expectativas eram que 2014 já começaria mais 
aquecido, com essa indústria já num ritmo bem mais condizente com o que a 
gente vinha performando do que efetivamente aconteceu. Mas, o fato é que o 3o 
tri já melhorou, então a gente entende que essa indústria agora, no 4o tri, a partir 
de 2015, ela recupere os patamares anteriores, que ela recupere sua 
importância, sua força. 
 
Alguns players estavam se reposicionando, aprimorando produtos, estratégias e 
estão voltando, o que a gente entende que é muito positivo que essa indústria 
tem muito espaço, ela tem que crescer, é importante que todos os participantes 
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dela estejam crescendo também, porque existe mercado suficiente para todos 
eles. 
 
E, pra gente, em especial, este segmento tem um outro componente. Quando a 
gente faz uma parceria com um cliente, começando por um produto de 
Previdência, ou também por um de Vida, você está estabelecendo uma parceria 
de longo prazo, muito mais duradoura, o que nos facilita inclusive a colocação 
dos produtos subsequentes. 
 
Então, nossa estratégia ela vem de você montar uma relação de longo prazo, 
trazendo o cliente pro nosso balcão, deixando ele fiel, ele vai ficar conosco por 
20, 30, 40 anos contribuindo pra um Plano de Previdência, tendo um Seguro de 
Vida, fidelizado ao nosso balcão e ao nosso portfólio e, naturalmente, a gente 
insere, a partir das nossas estratégias de cross selling e outselling, a gente 
começa a inserir os nossos outros produtos que possuímos no portfólio. 
 
Respondendo você diretamente, a gente imagina que não vai acontecer uma 
desaceleração repentina. A desaceleração deverá ocorrer conforme a 
maturidade que essa indústria vai continuar tendo. Quanto mais madura ela for, 
atingindo os seus patamares, diga-se de passagem, estão bem distantes, 
quando a gente se compara ao mercado bancário, financeiro, então a gente 
entende que ainda tem um bom espaço, mas que também se está confiante que 
vai continuar crescendo de uma forma superior que os concorrentes. 
 
Já Vida, é um processo que, quando se fala de Vida, estou me referindo a um 
produto de Vida, não ao segmento envolvendo Prestamistas. 
 
Este é um segmento também de extrema importância na estratégia da BB 
Seguridade. O mercado realmente não acelerou em 14, mas é um produto que 
ainda possui uma baixa penetração em qualquer um dos players que a gente 
tem. 
 
É um produto, hoje, basicamente, de Bancassurance, então as bases dos 
grandes bancos são muito grandes, e com todos eles, mesmo os líderes de 
mercado em penetração e benchmarking do mercado, também tem baixa 
penetração deste produto. É um produto que, gradativamente, o consumidor está 
entendendo, vendo sua importância, está começando a conversar com mais 
naturalidade sobre as questões de proteção da vida, da família, dos patrimônios. 
 
Nossa perspectiva é que também retome este produto, porque a participação 
dele na formação nos negócios das seguradoras, das empresas voltadas para 
este segmento é muito importante, com uma boa formação no resultado, uma 
sinistralidade que é de mais fácil precificação, então o mercado sabe como fazer, 
sabe como precificar e com muito espaço pra atuar. 
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Não acredito numa desaceleração, falando pela BB Seguridade, e acredito no 
espaço que a gente tem ainda pra poder colocar estes produtos. 
 
Eduardo: 
 
Perfeito! É muito esclarecedor. Em relação à outra pergunta que eu tenho, em 
Vida, o crescimento de 40% no 4o tri para alcançar a meta, me parece bem 
desafiador, como foi mencionado na pergunta anterior. 
 
Queria saber como que está vindo outubro, especificamente, se já entra nesta 
faixa dos 40% ou se será um rump up gradual ao longo dos próximos 3 meses, 
chegando em Dezembro com um crescimento maior ano a ano, ou se Outubro já 
está mostrando sinais bem aquecidos de uma melhora com os imobilizadores e 
incentivos todos em SH1. Obrigado! 
 
Labuto: 
 
Obrigado, Nishio. Outubro, do que eu posso abrir neste momento, ele já 
demonstrou o início desta retomada. A gente vinha até setembro focando um 
outro determinado portfólio de produtos e a partir de Outubro, a gente iniciou a 
nossa estratégia de indução para busca do Guidance de SH1. E Outubro já 
demonstrou este aquecimento. 
 
Como eu falei, a gente vem gradativamente mudando o mix, focamos muito mais 
no decorrer de 2014 nas distribuições de produtos de pagamento anual, perdão, 
pagamento mensal. 
 
Agora, no final do trimestre do ano, no quarto trimestre, a gente vem em busca 
dos produtos que tenham pagamento anual,  o que traz uma receita maior num 
prazo menor. Nossa estratégia vem, a gente acredita que ela será alcançada, 
alavancando a partir desta correção do mix, que faremos a partir só para o 4o  tri. 
 
A  gente já veio corrigindo no decorrer do ano, pra ter um mix de distribuição que 
achamos que o pagamento mensal tem de ter, pra poder focar o último trimestre 
no pagamento anual e com isso, não distorcer o mix que acreditamos e buscar o 
resultado que imaginamos. Lembrando que, associado a isso, para o atingimento 
dessas metas, tem  o Prestamista e tem o próprio Rural, que também é 
naturalmente bem aquecido em 2014. 
 
Eduardo: 
 
Ok, muito obrigado. 
 
Mediadora: 
 



 

 
 

Transcrição de Teleconferência 

Resultado | 3T14 

BB Seguridade (BBSE3) 

 05 de novembro de 2014 

Nossa próxima pergunta vem do Sr. Gabriel, do Banco Bradesco. Pode 
prosseguir. 
 
Gabriel: 
 
Em relação a SH2, a gente viu a sinistralidade de auto mais forte agora no 3o 
trimestre. Queria saber se houve problema em alguma região específica, acabou 
surpreendendo um pouco, isso num trimestre que tinha sido focado na venda 
focado na venda no canal bancário, produto de auto, exatamente pra corrigir 
talvez uma sinistralidade mais alta do canal Ex Banco. Queria saber se vocês 
podem dar um pouco mais de cola. Obrigado! 
 
 
 
 
Werner: 
 
Gabriel. Werner respondendo aqui. Só pra deixar claro, na visão acumulada, o 
canal bancário ele está estável em relação ao ano passado em sinistralidade. Na 
visão trimestral, a gente teve uma queda do índice de sinistralidade do canal 
bancário em 3,2 % em relação ao terceiro trimestre do ano passado e 4% em 
relação ao segundo trimestre deste ano. 
 
O que a gente observa é que o segundo trimestre teve um pico de sinistralidade, 
chegando na empresa como todo SH2 acima de 60 pontos, e agora a gente caiu, 
nessa empresa, para 56,2. Este avanço que a gente ainda observa na visão do 
acumulado, ele é efeito muito mais da performance do 2T14 do que do terceiro 
trimestre. 
 
No terceiro trimestre, de fato, a gente teve uma melhoria da sinistralidade, o 
condicionamento também teve uma performance bastante estável, a gente tem 
22,3% na visão trimestral, e a BA também mais bem ajustado, 19,3% caindo 
inclusive no acumulado. Então, o combinado da empresa, apesar de ter subido 
no ano, a gente conseguiu reduzir do 101,5% no 2T14, chegando agora aos 
97,8%. 
 
O que possibilitou isso acontecer foi, de fato, esse foco que a gente acabou 
dando no terceiro trimestre no canal bancário e em auto, como o Labuto já tinha 
colocado e o Rafael falou durante a apresentação. 
 
Isso ajudou a gente a voltar a ter um resultado operacional mais próximo do que 
a gente espera, claro que o GOI desta companhia ainda é abaixo de 10% não é 
o patamar de GOI esperado pela BB Seguridade. A gente vem trabalhando junto 
com o SH2 pra conseguir chegar num patamar que a gente considera mais 
razoável acima de 15% de GOI anual. 
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Gabriel: 
 
Perfeito. Obrigado! 
 
Mediadora: 
 
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Francisco Cops, do Banco Safra. Pode 
prosseguir. 
 
Francisco: 
 
Específico, o que vocês acham... a gente está vendo um aumento de juros do 
Banco Central recente, talvez a gente tenha mais aumentos, um novo ciclo de 
aumentos em 2015. Vocês acham que dá pra esperar uma contribuição do 
resultado financeiro aumentando em 2015, ou este nível em torno de 24%, 25 % 
, já é o suficiente mesmo com o aumento de juros? 
 
A minha segunda pergunta é um pouco mais genérica. Eu queria só ouvir um 
pouco de vocês sobre o relacionamento com o Banco do Brasil. Acho que já vai 
fazer quase dois anos desde o F1 de vocês. Vocês acham que o relacionamento, 
desde aquela época, ficou um pouco mais adensado ou se tem um tipo de 
desgaste no ponto de vista de meta, talvez meta um pouco abusiva já que o 
crescimento foi forte. 
 
A questão de custos, se a gente deve se preocupar ou não com uma possível 
troca de manager do Banco do Brasil ou se vai mudar o foco ou relacionamento 
do Banco do Brasil com a BB Seguridade. Estas são minhas duas perguntas. 
Obrigado! 
 
Werner: 
 
Obrigado pelas perguntas, Francisco. Respondendo primeiro a questão do 
financeiro, depois vou abordar a questão do relacionamento com o Banco do 
Brasil. No financeiro, este patamar próximo dos 25%, um quarto do resultado 
vindo do resultado financeiro, ele é o patamar que a gente considera saudável e 
sustentável para a companhia. 
 
Ano passado, tivemos uma redução da participação relativa do resultado 
financeiro, muito por aquele momento de volatilidade maior, mais longo inclusive, 
que trouxe a marcação ao mercado dos papéis e isso reduziu a participação 
relativa do financeiro pra casa dos 17%. 
 
Agora, a gente volta aos 25%, sendo este o patamar, de fato, que a gente espera 
para os próximos anos. O ano que vem, qualquer alteração não deve ser uma 
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alteração brusca, em termos de taxa de juros, isso deve manter este patamar, 
até porque também a gente espera uma constante melhoria do lado operacional 
das empresas, como a gente tem falado, apesar de SH1, esta evolução já está 
acontecendo mais fortemente. 
 
Temos diversas ações em SH2 e nas outras companhias também pra melhoria 
do resultado operacional, isso já começou a surtir efeito em algumas empresas, 
e nas demais isso deve ocorrer no final de 2014 e 2015, então a participação 
relativa deve permanecer a mesma. 
 
Quanto à questão do relacionamento com o Banco do Brasil, ele funciona de 
uma forma bastante próxima. Umas das grandes forças da BB seguridade é, 
exatamente, não só a própria rede de distribuição que gente consegue chegar 
via a BB Corretora e o contrato que a gente tem com o Banco do Brasil, mas 
também   a proximidade que a gente tem com o Banco do Brasil nas discussões 
de metas e orçamento nas agências; isso faz com que o processo todo acabe 
fluindo muito bem de uma forma bastante suave. 
 
Ao longo do ano, claro, temos diversas relações. Dá pra dizer que é diária a 
relação com o Banco do Brasil, tanto na área comercial como na visão mais 
estratégica para poder fazer este alinhamento de objetivos. Com o passar do 
tempo, dá pra dizer, que em termos de estrutura de governança deste 
relacionamento, a gente evoluiu bastante, mas a proximidade não reduziu  por 
conta disto. A gente continua muito próximo e conseguindo com isto alcançar 
nossos objetivos colocados pelo nosso Conselho de Administração. 
 
Labuto: 
 
Kops, é Labuto falando. Só complementando. Na verdade, a relação entre BB 
Seguridade e o Banco do Brasil, vamos dizer, entre Grupo de Seguros e Banco 
do Brasil, ela é muito mais duradoura do que apenas estes dois anos. Então o 
Banco já vem operando há mais de 20 anos neste segmento, com parcerias que 
antes eram diretamente administradas pelo Banco do Brasil, a partir de um 
departamento específico, uma diretoria específica que tinha dentro da estrutura 
do Banco do Brasil, que culminou agora nestes dois anos, com a pós-abertura do 
capital da BB Seguridade. 
 
Então, como o Werner estava falando, uma melhor profissionalização, uma 
estrutura de governança robusta pra fazer acompanhar este negócio, e hoje 
qualquer banco que a gente esteja analisando e tratando, a gente sabe da 
importância que tem este portfólio de produtos de seguros na formação do 
resultado da companhias. 
 
Sabemos a participação que tem nos principais players de mercado. Hoje, esta 
discussão continua com muita naturalidade, do mesmo jeito que eu estava 



 

 
 

Transcrição de Teleconferência 

Resultado | 3T14 

BB Seguridade (BBSE3) 

 05 de novembro de 2014 

mencionando agora há pouco da importância que tem os produtos de seguridade 
de Previdência e Vida, na formação de uma parceria duradoura de longo prazo. 
 
Isso também se repete quando falamos no sistema bancário. Para eles também 
é muito importante informar estas parcerias duradouras que também dificultam 
que o cliente experimente outros balcões e, porventura, transfira toda a sua 
movimentação para uma Instituição concorrente. 
 
Além da importância da parte de resultado na formação de negócio de banco, 
também tem o outro lado de fidelização que é fundamental. 
 
Francisco: 
 
Obrigado, Labuto. Obrigado, Werner. 
 
 
Mediadora: 
 
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Domingos, da JP Morgan, pode prosseguir, 
por favor. 
 
Domingos: 
 
Bom dia, desculpem. Acabei ficando com uma dúvida. Com relação a SH2, eu 
notei que, não no índice de vocês, mas olhando os dados da Susep, houve um 
sinistro grande acima de 300 milhões que estava ressegurado. Queria entender 
um pouco, de informação com relação a isso. 
 
Sperendio: 
 
Domingos, Rafael falando. O que aconteceu naquela vez, principalmente neste 
terceiro trimestre, a gente teve sim um volume um pouco maior de sinistros na 
SH2 com relação ao que a gente classifica aqui como segmento de grandes 
riscos, mas como a nossa estratégia de atuação nesta área é bastante 
conservadora, quando trabalhamos neste ramo especificamente, usamos uma 
cota de resseguro bastante elevada. 
 
Quando você observa no terceiro trimestre, apesar deste sinistro ter impactado 
quando a gente olha a linha de despesa com sinistro dupla, quando considera o 
efeito de sinistro retido de fato, líquido daquilo que foi ressegurado, observamos 
que a despesa aberta apresentou redução. 
 
No segundo trimestre, essa despesa foi em torno de 180 milhões, caiu pra 111 
milhões, fruto desta estratégia bastante conservadora de atuação no segmento 
de grandes riscos. O índice de sinistralidade, por exemplo, também caiu de 48%, 
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em cima do tri, para 29%. Quase que a totalidade deste sinistro estava 
ressegurada. 
 
Domingos: 
 
Ele é ressegurado no IRB, qual o percentual? A gente notou que no IRB, tem um 
momento de sinistralidade que faz com que ele acaba voltando pro BB 
Seguridade? 
 
Sperendio: 
 
A gente faz resseguro com o IRB e com a MAPFRE RE. Buscamos dividir entre 
as duas seguradoras, normalmente um balanceamento de 50% e 50%. 
 
 
 
 
Domingos: 
 
Entendi. Obrigado! 
 
Sperendio: 
 
Só complementando, Domingos, sobre a questão do Prestamista que você tinha 
perguntado no início. A performance no 3o trimestre de Prestamista em PF foi de 
50 milhões de prêmios emitidos, aproximadamente. 
 
Domingos: 
 
Dá uns 15% do total, é isso? 
 
Sperendio: 
 
Aproximadamente isso. 
 
Domingos: 
 
Perfeito. Obrigado! 
 
Mediadora: 
 
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *9. 
 
Encerramos neste momento a seção de perguntas e resposta. Gostaria de 
passar a palavra ao Sr. Rafael Sperendio, para suas considerações finais. Por 
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favor, Sr. Sperendio, queira prosseguir. 
 
Sperendio: 
 
Agradecemos a todos por participar de nossa teleconferência, do resultado do 
terceiro trimestre, temos mais informações disponíveis no documento de Análise 
de Desempenho e reforço que nosso time de Relações com Investidores está à 
inteira disposição dos senhores, para quaisquer esclarecimentos adicionais. 
Obrigado e um bom dia a todos! 
 
Mediadora: 
 
A teleconferência da BB seguridade está encerrada. Lembramos a todos 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 um bom dia! 

http://www.bancodobrasilseguridade.com.br/

