
 

Página | 1  
 

08 de agosto de 2018 

Análise de Investimentos 

Relatório de Análise 

BB Seguridade  

BB Seguridade (BBSE3 – Compra) 

Trimestral em linha, com revisão do guidance para 2018 

A BB Seguridade registrou no 2T18 um lucro líquido recorrente de R$ 910,0 

milhões, 1,5% abaixo de R$ 925,0 milhões que estimávamos. O ROAE ajustado 

caiu 0,7pp em base trimestral, passando de 40,4% no 1T18 para 39,7% no 2T18. 

Seguimos com recomendação de compra e preço justo de R$ 37,00/ação, 

correspondente a um potencial de alta de 49,8%. 

Na composição do lucro do trimestre, o destaque ficou com o resultado 

operacional não decorrente de juros, com crescimento de 3,3% em base 

trimestral, refletindo principalmente o crescimento nas receitas com taxa de 

gestão e melhora do índice de eficiência na Brasilprev associado à menor 

sinistralidade no IRB. A retração da taxa Selic influenciou a queda de 12% do 

resultado financeiro. No conjunto, o lucro cresceu 0,3% entre o 1T18 e o 2T18. 

No 1S18 o lucro líquido ajustado atingiu R$ 1,82 bilhão, com queda de 6,8% em 

relação ao reportado no 1S17, reflexo da contração de 36% do resultado 

financeiro combinado das suas coligadas e controladas, impactado pela queda 

na taxa média Selic e pela abertura da curva de juros futuros. O resultado 

operacional não decorrente de juros cresceu 4,5% dado o (i) incremento nas 

receitas com taxa de gestão e da melhora no índice de eficiência na Brasilprev; a 

(ii) queda na sinistralidade do IRB; e (iii) o crescimento do resultado operacional 

da BB Corretora. No 1S18, o retorno anualizado sobre o patrimônio líquido 

médio atingiu 40,0%, queda de 5,9pp em relação ao 1S17. 

Nesse contexto a companhia reduziu o guidance de crescimento do lucro em 

2018, de -2% a +2%, para o intervalo entre -6% e -4%. 

A companhia distribuirá R$ 1,56 bilhão em dividendos, equivalente a 80% do 

lucro líquido apurado no 1S18, acrescido do saldo de dividendos prescritos 

relativos a exercícios passados. Este montante será atualizado pela taxa Selic, da 

data do balanço (30.06.2018) até a data do pagamento (21.08.2018) e terão 

como base a posição acionária de 09.08.2018, sendo as ações negociadas “ex” a 

partir de 10.08.2018. Atualizado até 6/agosto o valor é de R$ 0,785912759/ação, 

com retorno de 3,2%. 
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Desempenho das coligadas no 2T18 e 1º semestre de 2018 

De modo geral, este desempenho foi influenciado pela queda do resultado financeiro, em função 

da redução da taxa média Selic entre os períodos comparáveis. O resultado operacional não 

decorrente de juros, embora esteja em trajetória crescente, não foi suficiente para compensar a 

redução do financeiro. 

BB Mafre SH1 com incremento de 12% no volume de prêmios, e destaque para o 

crescimento nas emissões do seguro prestamista. A sinistralidade piorou pelo segundo 

trimestre consecutivo, passando de 26,9 no 4T17 para 32,7 no 2T18. O lucro líquido 

ajustado da operação de Vida, Habitacional e Rural registrou queda de 10,5% ante o 2T17, reflexo 

da retração do resultado operacional não decorrente de juros (por aumento de sinistralidade em 

vida e rural), e queda do resultado financeiro, por menor taxa média Selic. Nesta base de 

comparação os prêmios emitidos cresceram 11,8%, com destaque para o desempenho nos 

segmentos de prestamista (+41,4%), habitacional (+9,6%), vida (+8,5%) e rural (+7,7%). 

No 1S18 o lucro líquido ajustado da SH1 registrou queda de 12,9% em relação ao 1S17, explicado 

em grande parte pela redução do resultado financeiro (por queda da Selic) e, em menor escala, 

pela queda do resultado operacional não decorrente de juros, impactado por maior sinistralidade 

nos segmentos de vida e prestamista. Estes dois efeitos principais foram, em parte, compensados 

pela melhora do índice de despesas gerais e administrativas. Os prêmios emitidos registraram um 

incremento de 8,6% no semestre, suportado pelo desempenho nos segmentos de prestamista 

(+55,1%), habitacional (+10,9%), vida (+5,2%) e rural (+0,7%). 

Mafre BB SH2 com queda no resultado financeiro, de rentabilidade, e melhora de 

sinistralidade, de 62,2 no 4T17 para 54,3 no 2T18. No 2T18, o lucro líquido ajustado da 

operação de Patrimônio e Automóvel apresentou queda de 58,1% em relação ao 2T17, reflexo da 

retração do resultado financeiro (por queda da Selic). No trimestre, os prêmios emitidos 
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alcançaram R$ 2,1 bilhões, com queda de 4,3% no comparativo com o 2T17, dado por menor 

volume de vendas em danos (-14,9%), parcialmente compensada pela evolução dos prêmios nos 

segmentos de automóveis (+4,0%) e demais (+6,2%). 

No 1S18 o lucro líquido ajustado deste segmento registrou queda de 86,3% em relação ao 

mesmo período de 2017, explicado pelo menor resultado financeiro, impactado pela queda da 

Selic. O volume de prêmios emitidos totalizou R$ 4,3 bilhões, queda de 1,5% no comparativo, 

com destaque para a retração nos ramos de danos (-8,1%), parcialmente compensada pelo 

incremento em automóveis (+4,4%) e demais (+7,8%). 

 

Brasilprev com crescimento de 14% no lucro líquido decorrente do incremento das 

receitas com taxa de gestão e melhora de eficiência. No 2T18, o lucro líquido deste 

segmento registrou evolução de 14,2% em relação ao 2T17, sustentada pelo aumento de 14,5% 

das receitas com taxa de gestão e pela melhora de 6,1 p.p no índice de eficiência. No trimestre, o 

volume de contribuições de previdência contraiu 13,6% em relação ao 2T17, explicado pela 

queda no fluxo de planos VGBL na modalidade de contribuição esporádica. Ao final de junho/18 

as reservas de previdência tinham um saldo de R$ 242,5 bilhões (+12,6% em 12 meses). 

O lucro líquido do semestre cresceu 10,3% em relação ao 1S17 para R$ 560,9 milhões, resultante 

da evolução do resultado operacional não decorrente de juros, por incremento das receitas com 

taxa de gestão, melhora de eficiência, compensadas parcialmente pela queda de 13,5% do 

resultado financeiro. No 1S18 o volume de contribuições de previdência recuou 18,9% ante o 1º 

semestre de 2017, efeito parcialmente mitigado pela melhora de 0,2 p.p no índice de resgate. 

Brasilcap com crescimento de 20% no volume de arrecadação com títulos de 

capitalização. No 2T18, o segmento de Capitalização apresentou prejuízo líquido de R$ 654 mil, 

ante um lucro líquido de R$ 44,7 milhões no 2T17, explicado principalmente pelo resultado 
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financeiro negativo em R$ 11,7 milhões, impactado pela contração de 3,0 p.p na margem 

financeira de juros, e pela retração de 3,2% no saldo médio de ativos rentáveis. 

O resultado operacional não decorrente de juros caiu 23,4% na mesma base de comparação, 

refletindo o aumento do custo de aquisição, explicado pela maior representatividade na 

arrecadação de produtos com comissionamento superior. Este efeito foi parcialmente 

compensado por maior receita com cota de carregamento, pelo crescimento no resultado 

positivo da linha de variação de outras provisões técnicas e por menores despesas gerais e 

administrativas. A arrecadação com títulos de capitalização somou R$ 1,2 bilhão no 2T18, 

crescimento de 19,9% sobre o 2T17. 

Nos primeiros seis meses do ano, o lucro líquido do segmento de capitalização registrou queda 

de 67,7% em relação ao 1S17, explicado pela retração de 68,5% no resultado financeiro. O 

resultado operacional não decorrente de juros caiu 18,4%. A arrecadação com títulos de 

capitalização atingiu R$ 2,3 bilhões no semestre, com crescimento de 21,6% em relação ao 

mesmo período do ano passado. 

IRB Brasil RE. O resultado de equivalência da operação de Resseguros atingiu R$ 42,9 milhões 

no 2T18, com leve crescimento de 1,6% em relação ao 2T17, resultado do crescimento do 

resultado operacional, impulsionado pela melhora da sinistralidade, parcialmente compensado 

pela retração do resultado financeiro. No 1S18, o resultado de equivalência da operação de 

Resseguros caiu 7,7% para R$ 81,5 milhões, por conta da redução na participação societária de 

20,43% para 15,23% no âmbito da Oferta Pública Inicial secundária de ações ocorrida no 3T17. 

BB Corretora. Esta coligada reportou lucro líquido de R$ 334,7 milhões no 2T18, com queda de 

3,1% em relação ao 2T17, explicada principalmente pela redução do resultado financeiro. O 

resultado operacional registrou incremento de 0,3% sobre o 2T17, por aumento de 3,8% nas 

receitas de corretagem, impulsionadas pelo desempenho das receitas advindas da BB MAPFRE 

SH1 (+9,2%) e Brasilcap (+50,4%), compensado em parte pelo desempenho negativo das receitas 

de corretagem oriundas da Brasilprev (-24,4%) e da MAPFRE BB SH2 (-3,6%). 

A margem operacional apresentou queda de 2,7 p.p justificada por uma estratégia comercial 

mais focada em produtos de menor tíquete, o que resultou no aumento de 133,8% na 

quantidade de produtos vendidos no comparativo com o 2T17 e no impacto negativo na margem 

operacional em um primeiro momento. 

No 1S18 o lucro líquido da BB Corretora registrou queda de 3,2% ante o 1S17, explicada pela 

redução de 48,5% do resultado financeiro, parcialmente compensado pelo incremento de 0,7% 

no resultado operacional, impulsionado pela evolução de 2,2% das receitas de corretagem. Nesta 

base de comparação a margem operacional apresentou queda de 1,2 p.p justificada por uma 

estratégia comercial focada em produtos de menor tíquete no 2T18, com aumento de 65,8% na 

quantidade de produtos, mas com impacto negativo na margem operacional. 

Mudança do guidance de crescimento do lucro líquido em 2018. Com base no resultado do 

1S18, com queda do lucro líquido ajustado de 6,8% ante o 1S17, a BB Seguridade alterou para 

baixo sua expectativa de crescimento do lucro para 2018, que passa de um valor entre -2,0% e 

+2,0% para o intervalo entre -6,0% e -4,0%.  
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A companhia esperava uma melhor dinâmica para o 2º semestre, mas a conjuntura mudou. A 

retomada da atividade econômica está mais lenta do que anteriormente prevista e a taxa média de 

juros, menor, quando comparada as premissas do guidance anterior. Some-se o resultado abaixo 

do esperado no segmento de seguros de Patrimônio e Automóvel, afetado por maior 

sinistralidade, e o desempenho comercial abaixo do estimado para o primeiro semestre do ano no 

segmento de Previdência, afetado principalmente pela piora do ambiente de negócios, com 

impacto imediato no resultado da BB Corretora. 

Preço justo e recomendação. Considerando o resultado no acumulado do 1º semestre 

de 2018, a revisão do guidance, as premissas macroeconômicas e de custo de capital 

próprio, somado as perspectivas para os próximos exercícios, mantivemos o preço justo 

de R$ 37,00/ação e a recomendação de compra para as ações da companhia. 

ANEXOS 
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DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido 
pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação 
do analista. Dessa forma teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice 

Bovespa, mais o prêmio. 
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