BB SEGURIDADE: LUCRO LÍQUIDO ALCANÇA

R$3,5 BILHÕES EM 2014

A

BB Seguridade apresentou lucro líquido de R$3,5 bilhões em 2014, crescimento de 40% sobre o exercício de 2013. O
resultado ajustado, que exclui efeitos considerados extraordinários, superou R$3,2 bilhões, crescimento de 43% sobre o ano
anterior. O resultado foi impulsionado pelo forte desempenho operacional e pela evolução do resultado financeiro.
Apenas no quarto trimestre de 2014, o lucro líquido atingiu R$1,1 bilhão, crescimento de 26% sobre o mesmo período de
2013.
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BRASILPREV CONSOLIDA LIDERANÇA DE MERCADO
A Brasilprev, coligada da BB Seguridade no segmento de previdência, atingiu R$31,0 bilhões em arrecadação, registrando
expansão de 35% sobre 2013, em linha com as estimativas divulgadas pela BB Seguridade ao mercado.
O forte desempenho permitiu à Brasilprev consolidar as lideranças de mercado em arrecadação e captação líquida. Em arrecadação, a participação de mercado saltou de 31% em 20131 para 38% em 20141. Em captação líquida, critério que considera
as receitas líquidas de resgates, a Brasilprev atingiu R$20,5 bilhões, valor equivalente a 54% da captação líquida de todo o
mercado de previdência.

RECEITAS TOTAIS ATINGEM R$54 BILHÕES EM 2014
Em 2014, as coligadas dos segmentos de seguros, previdência e capitalização apresentaram receitas de R$54,0 bilhões. No período, foram emitidos R$16,3 bilhões em prêmios de seguros, além de receitas de R$31,0 bilhões em contribuições de previdência e R$6,7 bilhões arrecadados com planos de capitalização. O desempenho contribuiu para a consolidação da posição de
liderança nos mercados em que a Companhia atua, com destaque para segmentos importantes para sua estratégia, como seguros de vida, rural, previdência e capitalização.
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BB SEGURIDADE ALAVANCA
CRESCIMENTO DO MERCADO

Evolução das Receitas por Segmento
(11M13 X 11M14)
34,3%

O resultado da BB Seguridade foi decisivo para o crescimento
do mercado de seguros do Brasil, em 2014.
Nos primeiros onze meses de 2014 (dados mais recentes publicados pelo regulador, SUSEP), as receitas totais da BB Seguridade nos segmentos de seguros, previdência e capitalização registraram crescimento de 24%, expansão superior ao restante do
mercado, que apresentou crescimento de 7%.
Nos segmentos de Pessoas e Previdência, que estão no centro
da estratégia da Companhia, a BB Seguridade apresentou crescimento de dois dígitos, enquanto o restante do mercado teve
receitas estáveis em previdência e ligeira queda no segmento
de pessoas.
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LUCRO DAS COLIGADAS MANTÉM FORTE CRESCIMENTO EM 2014
O bom desempenho das vendas, associado a uma melhora do resultado financeiro, impulsionaram o crescimento dos principais segmentos de negócio em que a BB Seguridade atua.
O lucro líquido do segmento de vida, habitacional e rural apresentou crescimento de 31,3% em relação a 2013, com desempenho favorável tanto do resultado operacional como financeiro. Destaque também para o crescimento do resultado nos segmentos de previdência (67,2%), capitalização (75,2%) e na BB Corretora (42,2%), que atua na distribuição de produtos de seguridade na rede de agências do Banco do Brasil.
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