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BB Seguridade (BBSE3 – Compra) 

Sólido resultado do 2T19, melhor que o esperado, resulta na 

revisão para cima do guidance 

A BB Seguridade registrou no 2T19 um lucro líquido ajustado de R$ 1.078 milhões (ROAE de 61,4%), 

com crescimento de 18,5% em relação aos R$ 910 milhões do 2T18 (ROAE de 39,7%) reflexo direto 

da evolução de 21,9% do resultado operacional não decorrente de juros das coligadas e controladas, 

com destaque para o aumento de 41,0% do resultado operacional da BB Corretora (seguro 

prestamista e vida do produtor rural), e crescimento de 19,9% do resultado operacional da Brasilseg, 

com destaque para o crescimento dos prêmios ganhos e da melhora de sinistralidade. 

Já o resultado financeiro combinado das empresas do grupo do 2T19 cresceu 3,1% em relação ao 

2T18, sensibilizado pelo aumento na margem financeira de juros da Brasilcap dado o fechamento da 

estrutura a termo de taxa de juros no trimestre, aliado ao bom desempenho do resultado financeiro 

do IRB. No 2T19 as despesas gerais e administrativas registraram queda de 25,2%, explicado pela 

retração tanto das despesas com pessoal (-24,3%), das administrativas (-53,6%), como das despesas 

com tributos/outras operacionais (-11,8%), demonstrando o foco da companhia na busca por maior 

eficiência operacional, incremento de resultado e de rentabilidade. Seguimos com recomendação de 

COMPRA e preço justo de R$ 37,00/ação. 

Destaques do resultado operacional e financeiro 

Um sólido resultado no trimestre, acima do esperado, que fez com que a companhia alterasse para cima, todas 

as linhas do guidance para 2019. Essas expectativas atuais já contemplam o cenário de redução da taxa Selic 

para o patamar de 5,25% ao final do ano e a descontinuidade de apropriação do resultado do IRB Brasil RE, 

pela alienação da totalidade da participação da companhia naquela coligada, ocorrido em julho. 

A venda resultou no recebimento do montante de R$ 4,18 bilhões, que produzirá um ganho líquido de 

impostos estimado em R$ 2,4 bilhões.  Embora ainda não decidido, a administração da BB Seguridade imagina 

a possibilidade de distribuição desse montante aos acionistas, equivalente a um retorno adicional de 3,7%. 

Com base no resultado do semestre, a companhia distribuirá o montante de R$ 1,78 bilhão 

(R$0,890683481/ação) na forma de dividendos, equivalente a um payout de 85%. Os dividendos serão 

atualizados pela taxa Selic, da data do balanço até a data do pagamento (21.08.2019) e terão como base a 

posição acionária de 09.08.2019, sendo as ações negociadas “ex-div.” a partir de 12.08.2019. O retorno 

estimado para os acionistas é de 2,7%. 

No 1S19, o lucro líquido ajustado registrou alta de 15,1% somando R$ 2.092 milhões. O ROAE elevou-se de 

40,0% no 1S18 para 60,0% no 1S19. Nesta base de comparação, destaque para o crescimento de 10,7% do 

resultado operacional, impactado pela alta de 22,4% do resultado operacional da BB Corretora, aliado a 

reestruturação da parceria com a Mapfre, com melhora no comparativo em função dos resultados negativos 

registrados no 1S18. O resultado financeiro combinado cresceu 33,7% entre os semestres comparáveis. 

Destaques do resultado das coligadas no trimestre  

Brasilseg. O lucro líquido ajustado da operação de seguros do 2T19 cresceu 4,9% sobre o 2T18 impulsionado 

pelo crescimento de 3,4% dos prêmios ganhos e pela melhora de 6,8pp no índice de sinistralidade. O ROAE da 

Brasilseg alcançou 74,4% no trimestre (+22,4pp em 12 meses) favorecido pela distribuição da reserva de 

lucros no 2T19. Os prêmios emitidos cresceram 16,1% entre os trimestres comparáveis, com destaque para o 

seguro prestamista (+90,0%), rural (+12,7%) e habitacional (+8,6%), enquanto o segmento de vida foi 

impactado negativamente pela reestruturação da parceria com a Mapfre. No segmento vida a tendência para 
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o segundo semestre é de gradativa melhora dado o maior foco nesse segmento com a reformulação da grade 

de produtos. 

Brasilprev. No 2T19, o lucro líquido da operação de previdência registrou queda de 6,0% em relação ao 2T18, 

impactado pela isenção na taxa de carregamento cobrada de todos os planos PGBL e VGBL, a partir de 

setembro de 2018; aliado à redução de 11,6% no resultado financeiro, em função da compressão na margem 

financeira. Nesta base de comparação entre os trimestres, as contribuições cresceram 36,0% para R$ 10,7 

bilhões, com crescimento de 187% na captação líquida, levando as reservas de previdência a um aumento de 

12,4% para um saldo de R$ 272,7 bilhões. Nesse contexto, o ROAE da Brasilprev caiu 5,6pp em base de 12 

meses para 37,3% no 2T19. A tendência para o segundo semestre é positiva com maior crescimento, com a 

utilização da rede do BB, incentivo  de venda através de premiações especiais e foco no relacionamento com o 

cliente. 

Brasilcap.  O lucro líquido da operação de capitalização somou R$ 22,9 milhões no 2T19, revertendo o 

prejuízo de R$ 0,7 milhão do 2T18, melhora explicada notadamente pelo crescimento do resultado financeiro, 

que compensou o resultado operacional não decorrente de juros negativo.  O crescimento do resultado 

financeiro é explicado pelo aumento de 2,9pp na margem financeira de juros, beneficiada pelo fechamento da 

estrutura a termo de taxa de juros. Já a piora do resultado operacional resulta do aumento de 30% no custo de 

aquisição e pela redução do resultado com sorteios, que no conjunto, compensaram amplamente o 

crescimento de 24,4% da receita com cota de carregamento.  A arrecadação com títulos de capitalização 

cresceu 18,8% entre os trimestres, impulsionada pelo aumento de 4,9% na quantidade de títulos novos 

vendidos e por maior arrecadação média. 

IRB Brasil RE. O resultado de equivalência patrimonial no IRB no 2T19 cresceu 61,4% em relação ao 2T18, 

explicado por avanço do prêmio ganho que resultou em aumento do resultado de subscrição, melhora no 

índice de despesas administrativas, incremento do resultado financeiro e redução na alíquota de imposto 

efetiva.  

BB Corretora. O lucro líquido da BB Corretora no 2T19 cresceu 39,0% em relação ao 2T18, refletindo o 

aumento de 34,5% das receitas de corretagem, pela melhora de 3,8pp na margem operacional e pelo 

crescimento de 12,7% do resultado financeiro.  De acordo com a companhia, explica esse resultado, o bom 

desempenho comercial nas diferentes linhas de negócio, potencializado pelo reconhecimento do bônus de 

desempenho, no montante de R$ 97,0 milhões, reflexo da superação das metas de comercialização dos 

seguros prestamista e vida do produtor rural. Já a evolução do resultado financeiro foi impulsionada pelo 

crescimento de 9,9% no saldo médio de ativos rentáveis, associado ao aumento de 0,3pp na taxa média de 

remuneração desses ativos. 

 

Revisão do Guidance 2019. Com base no resultado apresentado, a companhia revisou para cima todas as 

suas estimativas, que aponta para um crescimento do lucro líquido ajustado entre 8% e 13% (entre R$ 3,8 

bilhões e R$ 4,0 bilhões), norteado por maior produção de prêmios emitidos da Brasilseg (entre 10% e 15%), e 

dos Planos de Previdência PGBL e VGBL da Brasilprev, com crescimento das reservas entre 9% e 12%.  

Basicamente o desempenho realizado no 1S19, acima do esperado, norteou a revisão para cima destas linhas 

do guidance, com destaque para o desempenho do seguro prestamista (com desembolso mais forte em PF e 

nível de cancelamento mais baixo) aliado ao fechamento da estrutura a termo das taxas de juros com impacto 

positivo no resultado financeiro. 
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A expectativa é a de consecução das expectativas na parte superior do guidance, abaixo do crescimento 

realizado no 1S19, explicado pelo desempenho comercial esperado para o segundo semestre; a atualização 

das premissas de cenário macroeconômico; e principalmente pela nova configuração societária após o 

desinvestimento da participação no IRB Brasil RE em julho de 2019. 

 

ANEXO 

Demonstração de resultados (em base ajustada) do 2T19 e 1S19 
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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 
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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. 
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