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BB Seguridade (BBSE3 – Compra) 

Manutenção do guidance e melhor resultado em 2019 

A BB Seguridade registrou no 3T18 um lucro líquido ajustado de R$ 891,6 milhões, com queda de 

12,7% em 12 meses. Nesta base de comparação ressalte-se (i) a alta de 13,5% no volume de 

prêmios na SH1 (Vida, Rural), com destaque para o crescimento nas emissões dos seguros rural 

(+26,6%) e prestamista (+24,3%); a (ii) melhora do índice combinado na SH2 (Patrimonial), 

impulsionada pela redução da sinistralidade e do índice de despesas gerais e administrativas; (iii) 

o crescimento de 11,3% do resultado operacional não decorrente de juros na Brasilprev, com 

incremento das receitas com taxa de gestão e melhora do índice de eficiência e (iv) a expansão 

de 9,8% no saldo de reservas de previdência para R$ 248 bilhões. O guidance de crescimento de 

lucro foi mantido. Seguimos com recomendação de compra e preço justo de R$ 37,00/ação. 

• Destaque no 3T18 para a melhora operacional em praticamente todas as empresas do 

grupo, com exceção de capitalização. O resultado operacional não decorrente de juros 

registrou queda de 0,5% em base trimestral e redução de 1,3% em 12 meses, refletindo: 

(i) menores receitas de corretagem em função do menor volume de venda de produtos de 

previdência e capitalização; e a (ii) deterioração da margem operacional da BB Corretora, 

pela comercialização de produtos de tíquete mais baixo até meados do 3T18.  

• Mais uma vez o resultado financeiro no trimestre penalizou o lucro líquido, cuja queda de 

8,0% no trimestre e de 44,4% em relação ao 3T17 pode ser explicada pela redução da Selic 

e o aumento na taxa de atualização dos passivos financeiros atrelados aos planos de 

previdência tradicionais, por forte elevação do IGP-M. 

• Guidance mantido. No 9M18 o lucro líquido ajustado registrou queda de 8,8%, abaixo do 

intervalo projetado no Guidance 2018 revisado. Os principais fatores que justificam o 

desvio foram: “(i) o resultado financeiro do segmento de Previdência abaixo do esperado; 

(ii) o desempenho comercial abaixo do esperado para o segmento de Previdência, com 

impacto imediato no resultado da BB Corretora; e (iii) os índices de sinistralidade acima do 

projetado para os segmentos de seguros de vida, prestamista e rural”.  Este ano a 

empresa espera entregar um crescimento de lucro no ponto médio do intervalo previsto. 

• Aprovação do Acordo de reestruturação da parceria com a Mapfre deve acontecer ainda 

neste mês de novembro. Esta reestruturação se dará através de uma reorganização 

societária da operação de seguros, alinhada a estratégia de simplificação da estrutura de 

governança e gestão das participações adotada pela companhia. Com esta operação é 

esperada uma liberação de capital estimada em R$ 1,8 bilhão (R$ 0,90/ação). 

• O Conselho de Administração aprovou a abertura de um novo Programa de Recompra de 

Ações, com a aquisição de até 10 milhões de ações (1,5% das ações em circulação); no 

prazo de até 12 meses, com início em 01.11.2018 e término em 31.10.2019. O objetivo da 

recompra é de manutenção em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, visando 

maximizar a geração de valor para seus acionistas. 
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Desempenho nos nove primeiros meses de 2018  

No 9M18 o lucro líquido ajustado atingiu R$ 2,7 bilhões, registrou queda de 8,8% em relação ao 

9M17, em percentual acima do guidance (-6,0% a -4,0%), explicado principalmente por redução 

de 38,7% do resultado financeiro consolidado da BB Seguridade, impactado pela redução da taxa 

Selic, pela abertura na curva de juros futuros e forte elevação do IGP-M.  

O resultado operacional não decorrente de juros evoluiu 2,4% no 9M18, em função (i) do 

incremento nas receitas com taxa de gestão e da melhora no índice de eficiência da Brasilprev; 

(ii) da melhora na sinistralidade e no índice de despesas gerais e administrativas da MAPFRE BB 

SH2; e (iii) da queda na sinistralidade do IRB. No 9M18, o retorno anualizado sobre o patrimônio 

líquido médio atingiu 39,4%, queda de 6,6 p.p em relação ao mesmo período de 2017. 

 

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

do 9M18, com queda do lucro líquido ajustado de 8,8% ante o 9M17, a BB Seguridade manteve sua 

expectativa de crescimento do lucro para 2018, para o intervalo entre -6,0% e -4,0%. A companhia 

esperava uma melhor dinâmica para o 4T18, 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. 
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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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Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções 
referem-se à data presente e estão sujeitas às mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste 
relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e 
nenhuma garantia expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da 
Planner Corretora de Valores. 
 
O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a 
expressa autorização da Planner Corretora. 
As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua 
elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.  
Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 598/18:  
O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores 
mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 

 


