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IRB Brasil RE (IRBR3 – Compra) 

Estratégia foca a melhora de eficiência operacional, maior 

retorno e aumento da presença na América Latina, visando a 

diversificação de receita e dos riscos 

Iniciamos a cobertura do IRB Brasil RE com recomendação de COMPRA e preço justo de R$ 45,00 por 

ação (após Split), com base no modelo de fluxo de caixa descontado (WACC de 10,0% e perpetuidade 

de 3,5%), e adotando premissas de crescimento que entendemos como sustentáveis para os próximos 

anos. O IRB vem registrando resultados consistentes, com crescimento dos prêmios, incremento do 

resultado de underwriting e maior eficiência. As perspectivas do setor de resseguros no Brasil nos 

próximos quatro anos são promissoras, com a retomada dos projetos de infraestrutura, os leilões dos 

excedentes da cessão onerosa no pré-sal, a retomada do programa de privatizações, o incremento do 

seguro de vida para Alta Renda, aliado ao seguro e resseguro do Pró-Agro. 

 

Pontos Fortes e Vantagens Competitivas 

Liderança no mercado brasileiro e tecnologia aplicada. Empresa líder no mercado de resseguro local com 

participação de 37% aproximadamente seis vezes superior ao segundo colocado, sendo o primeiro 

ressegurador de capital nacional, com mais de 80 anos de história. Nos últimos anos realizou significativos 

investimentos em tecnologia da informação, na integração de todos os sistemas em uma única plataforma 

SAP, buscando aumentar a eficiência de suas operações. Nesse contexto a companhia entende que o seu 

atual patamar tecnológico, aliado ao vasto conhecimento dos riscos do mercado e a uma base de dados 

histórica, geram uma vantagem competitiva em relação aos seus principais concorrentes no país.  

Modelo de negócios combina portfólio de resseguro diversificado, eficiência na gestão da carteira de 

investimentos e rentabilidade atrativa. O modelo de negócios da companhia no Brasil combina um portfólio 

completo de soluções em resseguro e uma administração de carteira de investimentos de grande porte. 

Para tanto, busca manter relacionamentos de longo prazo com todos os principais grupos seguradores e 

corretores do país, representando o maior fornecedor de serviços de resseguros de seus parceiros no 

mercado brasileiro.  

Ressalte-se sua carteira de investimentos é administrada de maneira a otimizar o retorno e compatibilizar 

risco e liquidez ao perfil e prazo médio, concentrada em ativos de renda fixa, com grande capacidade de 

geração de receita financeira. A rentabilidade dos investimentos é um atrativo e resultado de sua eficiência 

operacional.  

Bom histórico de eficiência e de rentabilidade. Nos últimos anos, a companhia apresentou crescimento 

expressivo de receita e de resultados. No período de 2014 a 2018, o Prêmio Emitido Bruto cresceu a um 

CAGR de 21%, sendo de 20% para os Prêmios Ganhos; de 29% para o Resultado de Underwriting; de 33% 

para o Resultado da Atividade (EBIT) e de 19% para o Lucro Líquido. Este crescimento aliado ao aumento da 

eficiência das operações se refletiu no incremento de margem bruta e na melhora do índice combinado – de 

95,5% em 2014 para 83,2% em 2018 (sendo de 81,2% no 1S19). 

O índice combinado ampliado melhorou de 77,7% em 2014 para 72,5% em 2018 (70,3% no 1S19). As 

despesas administrativas caíram de 10,4% do prêmio ganho em 2014 para 4,8% em 2018 (4,7% no 1S19). 

Nesta base de comparação o retorno sobre patrimônio líquido da companhia (ROE) passou de 14% em 2014 

para 32% em 2018, sendo de 38% no 1S19, mantendo-se em patamares superiores aos de companhias 

globais do setor.  
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Bom relacionamento e proximidade com as principais seguradoras e corretoras de resseguro. A companhia 

vem mantendo um histórico de bom relacionamento com as mais relevantes seguradoras e corretoras de 

resseguro que atuam no mercado, o que lhe permite um acesso eficiente aos seus clientes, com rapidez e 

flexibilidade, para propor ou criar soluções de resseguro inovadoras; e também com os corretores de 

resseguro, provendo capacidade e soluções para seus clientes e na intermediação dos programas de 

retrocessão.  

Gestão de riscos. A companhia se beneficia de práticas adequadas de gestão de riscos, minimizando a 

volatilidade de seus negócios e otimizando sua exposição a riscos em vários níveis operacionais. Para tanto 

busca manter uma baixa exposição ao risco de crédito em suas operações de retrocessão, focando em 

parceiros com bons níveis de crédito. Em adição, busca realizar a gestão dos seus investimentos de maneira 

prudente, com alocação concentrada em ativos de renda fixa (títulos públicos federais).  

Sua atuação se baseia em elevados padrões de governança corporativa. Desde a sua transformação em 

sociedade por ações, em 1997, a companhia conta com Conselho de Administração e Conselho Fiscal 

permanente. Após a privatização, em outubro de 2013, diversas revisões foram realizadas em suas práticas 

de governança, corroborado por sua adesão ao Novo Mercado da B3 incluindo a nomeação de três 

conselheiros independentes. Dentre as melhorias mais recentes em sua governança destaque para a:  

• Extensão do Mandato dos Diretores Executivos e Conselheiros de Administração para 2 anos 

(Aprovada na AGE de 12 de agosto de 2019);  

• Indicação de Diretores Executivos: requisitos mais rigorosos com foco no plano de sucessão 

interna, dada a especificidade do negócio aliada ao forte desempenho da companhia frente a seus 

pares; 

• Alteração na composição dos Comitês com foco em equipes experientes compostas por 

Conselheiros de Administração e Diretores Executivos (Comitê de Investimentos, Comitê de 

Subscrição, Comitê de Riscos, Comitê de Gestão de Pessoas e Comitê de Governança 

Corporativa); e  

• Diretores Executivos Seniores com contrato firmado com a companhia até 2021. 

 

Estratégia  

Manter a liderança com rentabilidade, adequada capitalização e diversificação de risco. Sua estratégia 

primeira consiste na manutenção de sua liderança no mercado brasileiro e incrementar seus níveis de 

rentabilidade pela contínua otimização dos métodos de precificação e seleção de risco aliado a uma 

estratégia de investimento que propicie sua exposição a riscos com resultados acima do CDI. Atenção ao 

mix de carteiras em produtos de maior rentabilidade, buscando resultados ainda mais estáveis com redução 

da volatilidade.  

Aumento de eficiência e aprimoramento das práticas de gestão. A busca continua de eficiência de suas 

operações visa à redução de custos e otimização de processos, através de adequados controles internos, 

investindo em tecnologia e qualificação profissional.  

Presença em mercados internacionais com foco na América Latina, através de parcerias, visando à 

diversificação de receita e riscos. A companhia pretende dar continuidade aos seus esforços de 

internacionalização, de forma a aumentar sua presença nos diversos mercados em que atua, visando 

diversificar suas fontes de receita e riscos subscritos. De dezembro de 2014 a 2018, a participação dos 

prêmios internacionais na receita total, conforme Visão do Negócio cresceu de 11% para 39% (sendo de 

43% no 1S19).  
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O foco continua sendo a América Latina, devido a proximidade geográfica, a experiência nas linhas de 

negócios mais relevantes, a familiaridade com o idioma e os fatores culturais. Existe atenção especial na 

atuação na Argentina (Market Share de 5%), Peru com 7% de participação de mercado, Chile com 8%, Peru 

com 7% e Colômbia com 2%.  

Otimização e retorno de capital. Destaque para a busca do equilíbrio entre risco e retorno, visando obter a 

melhor alocação de capital, com base nas melhores práticas desenvolvidas por agências reguladoras e de 

rating visando garantir e superar a nota A (excelente) atribuída pela agência AM Best. 

 

Principais Fatores de Risco 

Catástrofes ocasionadas pela natureza ou pela ação humana podem impactar negativamente os resultados 

operacionais, a liquidez, a condição financeira e a classificação de riscos da companhia. Dentre os eventos da 

natureza citamos furacões, vendavais, enchentes, terremotos, dentre outras. As catástrofes provocadas 

pela ação humana: atos de terrorismo, explosões e incêndios, crimes cibernéticos. Atenção ainda aos 

defeitos de produtos, doenças pandêmicas ou outras doenças altamente contagiosas, ações coletivas, 

pragas dentre outros que podem afetar os negócios da indústria de seguros.  

Mudanças na indústria de seguros, principalmente no Brasil, podem impactar a companhia, seus negócios e 

resultados. Nesse aspecto as seguradoras podem aumentar sua capacidade de retenção de riscos, ficando 

menos dependentes de resseguros para amparar sua exposição a riscos. Nesse particular a companhia terá 

reduzida sua capacidade de aumentar as taxas de prêmio, podendo, inclusive, resultar na sua eventual 

redução, com efeito adverso sobre sua condição financeira, resultados operacionais, negócios e projeções. 

Ações de classificação negativas. Alguns contratos de resseguros maiores, principalmente em negócios fora 

do Brasil, poderão conter termos que permitam às cedentes cancelar o contrato, na hipótese da 

classificação da companhia ou de suas coligadas serem rebaixadas abaixo de determinado limite. Não pode 

prever a extensão com base na qual tal direito de cancelamento eventualmente seja exercido, ou ainda, os 

possíveis efeitos que tal cancelamento teria sobre sua condição financeira ou operações futuras. 

Outros fatores que podem levar a ações de classificação negativas incluem uma queda significativa na 

capitalização ajustada ao risco ou no desempenho operacional, uma execução malsucedida da estratégia de 

crescimento internacional da empresa ou um rebaixamento no nível de risco-país do Brasil. 

Exposição aos riscos de concentração relacionados às dinâmicas regulatórias, macroeconômicas e políticas, 

bem como à concentração de subscrição e de investimentos no Brasil. Embora o IRB tenha executado 

planos para mitigar esses riscos, essas exposições ainda representam um desafio significativo. Uma forma 

de mitigação desses riscos incluem demonstrar com sucesso a capacidade de operar em um ambiente 

regulatório em evolução, uma melhora no ambiente macroeconômico e político brasileiro e a 

implementação bem-sucedida dos planos de diversificação internacional da empresa, mantendo forte 

capitalização ajustada ao risco e desempenho operacional. 

A ocorrência de riscos futuros não identificados ou antecipados pode ter efeito adverso relevante sobre os 

resultados da companhia. Os procedimentos de gestão de riscos podem não ser capazes de antecipar todos 

os cenários de resultados econômicos e financeiros, ou ainda, as especificidades e o momento da realização 

de cada risco. Os métodos de gestão de riscos refletem algumas premissas acerca dos graus e/ou falta de 

correlação entre os preços de diversas classes de ativos, e de outros indicadores do mercado. Porém a 

companhia pode não ser capaz de desenvolver, implementar, monitorar e, quando necessário, atualizar suas 

políticas e procedimentos com relação a esse tema. Nesse caso, sua reputação poderá ser prejudicada e suas 

classificações poderão ser adversamente impactadas.  
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Tese de Investimento  

Iniciamos a cobertura do IRB Brasil RE com recomendação de COMPRA e preço justo de R$ 45,00 por ação 

(após Split), com base no modelo de fluxo de caixa descontado (WACC de 10,0% e perpetuidade de 3,5%), e 

adotando premissas de crescimento que entendemos como sustentáveis para os próximos anos. 

Expectativa de retomada do crescimento da economia brasileira de maneira sustentável, com inflação e juros 

controlados, redução do desemprego e melhora da renda, também devem contribuir para o crescimento do 

PIB e melhora da confiança da sociedade como um todo.   

O IRB vem registrando resultados consistentes, com crescimento dos prêmios, incremento do resultado de 

underwriting e da maior eficiência pela redução do índice de despesa administrativa.  

Destaque para as perspectivas do setor de resseguros no Brasil nos próximos 4 anos, com a retomada dos 

projetos de infraestrutura; os leilões dos excedentes da cessão onerosa no pré-sal; a retomada do programa 

de privatizações; o incremento do seguro de vida para Alta Renda; aliado ao seguro e resseguro do Pró-Agro. 

Na AGE convocada para o dia 19 de setembro foi aprovada a proposta de Desdobramento (Split) das ações do 

IRB Brasil RE, de forma que cada ação será desdobrada em 3 novas ações, sem alteração em seu capital social. 

Hoje, dia 26 de setembro, as ações ad companhia já estão sendo negociadas desdobradas em 3x1. Lembrando 

que o desdobramento objetiva (a) aumentar a liquidez das ações ordinárias no mercado; e (b) possibilitar um 

ajuste na cotação das ações ordinárias de emissão da companhia, tornando o preço por ação mais atrativo e 

acessível a um maior número de investidores. 

Destaque para o bom histórico de crescimento nas principais contas de resultados. Nos últimos 5 anos, de 

2014 a 2018, a taxa média de crescimento anual ponderada (CAGR) foi de 21% para o Prêmio Emitido; de 

20% para os Prêmios Ganhos; de 29% para o Resultado de Underwriting; de 33% para o Resultado da 

Atividade (EBIT) e de 19% para o Lucro Líquido.  

Esperamos a continuidade da trajetória de crescimento da companhia e de resultados nos próximos anos. No 

nosso horizonte de projeção (5 anos e perpetuidade a partir do 6º ano), estamos utilizando premissas que 

entendemos como conservadoras e que conduzem a um CAGR de 21% para o Prêmio Emitido e de 15% para o 

Lucro Líquido. 

Administrada de forma eficiente, com ações listadas no segmento do Novo Mercado, o maior grau de 

governança corporativa, o IRB Brasil RE é uma Corporation com free float de 100%, após as vendas das 

ações nas mãos da Caixa e do Governo Federal.  

Ressaltamos as melhores perspectivas para o cenário macroeconômico e o setor de resseguros no Brasil nos 

próximos 4 anos. Nesse contexto a elasticidade histórica de 2,1x o PIB pode ser superada. Dentre alguns 

aspectos principais que norteiam essa crença: (i) a retomada dos projetos de infraestrutura; (ii) os leilões dos 

excedentes da cessão onerosa no pré-sal; (iii) a retomada do programa de privatizações; (iv) o incremento 

do seguro de vida para alta renda; aliado ao (v) seguro e resseguro do Pró-Agro. 

Como diferenciais competitivos do IRB no segmento Property no Brasil: (i) a acessibilidade à companhia e 

seus executivos; (ii) a robustez financeira da companhia, que lhe dá a capacidade de aceitar maior volume de 

prêmio; aliado (iii) a sua capacidade técnica de avaliar corretamente os riscos. Ressalte-se que o IRB possui o 

maior banco de dados do mercado brasileiro. 

O segmento Vida, até alguns anos, representava menos de 3% dos prêmios da companhia e hoje, já 

correspondem a 16%. O Foco é no cliente através da criação de novos produtos e ferramentas mais 

alinhados às necessidades deste público-alvo. Destaque ainda para o uso do conhecimento do mercado 

como um diferencial competitivo; e a expansão internacional com foco na América Latina. 
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Notícias recentes 

Desdobramento de uma para três ações. Foi aprovada dia 19 de setembro de 2019 em AGE, a proposta de 

desdobramento (Split) das ações do IRB Brasil RE, de forma que cada ação foi desdobrada em 3 novas ações, 

sem alteração em seu capital social. Como consequência, o número de ações ordinárias em que se divide o 

capital da companhia passou de 312,0 milhões para 936,0 milhões. 

As ações de emissão do IRB passaram a ser negociadas "ex-desdobramento" a partir de hoje, 26 de 

setembro de 2019, levando em consideração a posição acionária com data-base de ontem, 25 de setembro 

de 2019. As ações resultantes do referido desdobramento serão creditadas aos acionistas no dia 30 de 

setembro de 2019. O objetivo é aumentar a liquidez das ações ordinárias, e possibilitar um ajuste na 

cotação, tornando o preço por ação mais atrativo e acessível a um maior número de investidores. 

Subscrição de 8,93% na B3i. O IRB assinou em 19 de setembro de 2019, um Subscription Form por meio do 

qual a companhia subscreve 8,93% do capital da empresa B3i Services AG (“B3i”), pelo montante de €3.5 

milhões, posicionando o IRB Brasil RE como a única empresa da América Latina ao lado das principais 

empresas globais de seguros e resseguros. 

Esta subscrição dá o direito de indicar um membro para o conselho de administração da companhia, o qual 

conta atualmente com 9 conselheiros. A B3i é uma das principais iniciativas globais de desenvolvimento de 

novas tecnologias para o setor de seguros e resseguros, incluindo o registro dessas operações por meio de 

uma plataforma BlockChain. 

Nota de Rating. Através de relatório divulgado em 30 de maio de 2019, a agência de classificação de riscos 

A.M. Best Rating Services (“AM Best”) elevou o rating de força financeira da companhia de “A-" (Excelente) 

para “A”(Excelente). O rating de crédito de longo prazo também foi elevado de “a-“ para “a”. A perspectiva 

foi revisada de “positiva” para “estável”, lembrando que a escala de rating da agência é uma escala global, e 

que a AM Best é uma agência global de classificação de risco com foco exclusivo no setor de seguros e 

resseguros. 

De acordo com a agência, “as classificações de crédito refletem a solidez do balanço patrimonial do IRB, bem 

como o seu forte desempenho operacional, perfil empresarial neutro e apropriada gestão de risco”. A 

melhora nos ratings “reflete a visão da AM Best em que a solidez do balaço do IRB mostrou melhora 

continuada a partir de um nível já alto de capitalização ajustada ao risco, levando em conta pagamentos de 

dividendos significativos ao longo dos anos, a maior flexibilidade financeira e governança corporativa 

reforçada após a oferta inicial de ações (IPO) na bolsa de valores brasileira em 2017”.  

O ambiente macroeconômico no Brasil continua desafiador; porém, na visão da AM Best, as incertezas 

foram parcialmente reduzidas, com um caminho claro para as tão esperadas reformas que, se bem-

sucedidas, ajudarão a economia a retomar o crescimento. O IRB continua a gerar resultados consistentes, 

impulsionados por investimentos e receita de subscrição que se reflete em métricas de retorno favoráveis 

para a empresa.  

Apesar da queda acentuada nas taxas de juros, o IRB tem apresentado retornos sobre investimentos 

superiores, que são substancialmente mais altos no Brasil em relação aos padrões atuais norte-americanos 

e europeus pelo fato de que as taxas de juros ainda estarem em patamares altos em relação a estas regiões. 

Com a inflação anual do Brasil mais baixa desde os últimos dois anos, o retorno ajustado pela inflação é 

ainda mais significativo. O retorno sobre o patrimônio líquido do IRB consistentemente supera o patamar de 

10% e é superior a um grupo amplo de empresas comparáveis.  

O IRB mantém dois perfis de negócios um tanto distintos. Em primeiro lugar, no Brasil e, até certo ponto, por 

reputação, em outras partes da América Latina, o IRB é o participante dominante no mercado. 

Adicionalmente, o IRB lentamente estabelece presença no mercado de resseguros global.  
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Acordo Operacional com o Banco C6 S.A. e a C6 Corretora de Seguros Ltda. Esse Acordo 

Operacional/Contrato de Resseguros prevê que o IRB será o ressegurador líder dos negócios de seguro 

prestamista gerados nos canais de distribuição do C6, pelo prazo de 10 anos, em bases proporcionais, 

ficando o ressegurador, IRB Brasil RE, com 85% dos negócios gerados e a Seguradora retendo 15%.  

O referido Acordo Operacional prevê ainda preferências para o IRB em bases similares à firmada para 

outros os segmentos de seguros, e para as outras linhas de negócios, com exceção dos ramos de saúde, auto 

e odontológico. O negócio não envolve pagamentos pelo IRB, além das comissões de resseguros em 

consonância com as práticas de mercado, e se insere na estratégia mais ampla do IRB Brasil RE de firmar-se 

com parceiros estratégicos de fintechs brasileiras e sul-americanas com proposta de valor similares a 

companhia. 

IRB-RE (IRBR3) – CNSP libera IRB para ter controle pulverizado. O Conselho Nacional de Seguros Privados 

(CNSP) publicou em edição extra do Diário Oficial da União divulgada dia 8 de julho, resolução que liberou o 

IRB Brasil-Re a ser uma Corporation, com capital pulverizado.  

A resolução do CNSP estabelece que grupo de controle, será aquele formado por uma pessoa ou um grupo 

de acionistas vinculado a acordo de votos ou sob controle comum que o coloque como controlador. No 

entanto, a regra somente será aplicada quando houver identificação dos integrantes, e não se aplica, 

contudo, a empresas com capital listado em bolsa.  

Com entendimento similar, a Superintendência de Seguros Privados (Susep), através da resolução 373, 

liberou o IRB para atuar sob a estrutura societária de uma Corporation e não mais com controle definido.  

Estas duas resoluções viabilizaram a venda de ações por parte da União e do Banco do Brasil, que dividiam o 

bloco de controle da companhia ao lado de Bradesco, Itaú Unibanco e um fundo administrado pela Caixa, 

que permaneceram com suas posições de ações no capital da companhia.  

IRB-Brasil Resseguros S.A. (IRBR3) – Oferta Pública Restrita de ações. Foi realizada uma Oferta Pública com 

esforços restritos de distribuição secundária de 83.978.450 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem 

valor nominal de emissão da companhia sendo 47.520.213 de titularidade da BB Seguros Participações S.A. 

e 36.458.237 de titularidade da União Federal, representada pelo BNDES, na qualidade de gestor do Fundo 

Nacional de Desestatização. 

Estas participações da BB Seguros e da União Federal representavam 15,23% e 11,69% do capital do IRB, 

respectivamente.  Concluído o Procedimento de Bookbuilding o preço fixado foi de R$ 88,00/ação, 

correspondentes a R$ 4,18 bilhões e R$ 3,21 bilhões, para uma Oferta Total de R$ 7,39 bilhões por 26,92% 

do capital do IRB Brasil RE. 

A data de início das negociações das Ações objeto da Oferta Restrita na B3 se deu em 22 de julho de 2019 e 

a data de liquidação em 23 de julho de 2019. Haverá um período de lock-up de 180 dias para os atuais 

acionistas (leia-se Bradesco Seguros, Itaú Seguros e FIP Barcelona). 

Dessa forma, após a conclusão da Oferta Restrita, a companhia deixou de ter bloco de controle definido, e 

os acionistas Itaú Seguros S.A., Bradesco Seguros S.A. e Fundo de Investimento em Participações Caixa 

Barcelona não são mais considerados, controladores da companhia. Como consequência da Oferta Restrita, 

os acionistas do bloco de controle da companhia firmaram instrumento de rescisão do acordo de acionistas, 

anteriormente vigente. 
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Cenário Setorial 

O setor de Seguros e Previdência contempla quatro grandes segmentos, sendo eles Seguros Gerais, Pessoas 

(Vida e Previdência), Capitalização e Saúde, dispostos em ramos de atuação. Nas décadas de 80 e 90 o 

mercado brasileiro de seguros, previdência aberta e capitalização registrou modesto crescimento, reflexo 

da inflação elevada, baixa competição e reduzida penetração. A partir de 1990 as companhias tornaram-se 

mais atuantes, com maior liberdade de precificação o que possibilitou a chegada de diversas empresas 

internacionais, resultando na maior oferta de produtos e melhora na prestação dos serviços.  

Nas últimas duas décadas, os principais indicadores do mercado segurador brasileiro evoluíram fortemente, 

tanto na receita com prêmios de seguros e contribuições aos planos de previdência, quanto no quociente 

dessa receita contra o PIB. Segundo a SUSEP, o crescimento médio anual (CAGR) dos últimos 10 anos do 

mercado de Seguros e Previdência foi de 13% ao ano.  

O mercado de seguros no Brasil é concentrado em três sub-ramos: seguro saúde, seguros de pessoas (vida, 

acidentes e previdência) e automóveis. Juntos estes seguros representam 85% da receita. No entanto, o 

mercado tem crescido de forma significativa em ramos não tradicionais como patrimonial, transporte, riscos 

financeiros, habitacional, rural e outros. Em 2017, tomando por base a arrecadação, a relação do mercado 

segurador versus o PIB, era de 6,5% e deve finalizar 2018 em patamar próximo a esse.  

Em linhas gerais, o cenário econômico proporcionou aumento do nível de atividade das empresas, e o 

incremento da demanda por produtos de seguros. Ao mesmo tempo, o aumento da competitividade e a 

diversificação de produtos e serviços impulsionaram os resultados das seguradoras no país. Porém, o 

mercado apresenta reduzida taxa de penetração quando comparado a outros países.  

A tendência é de crescimento, tendo como pano de fundo, a melhora dos indicadores macroeconômicos e 

fundamentalmente, o crescimento de renda. Somos a 8ª economia do mundo e a 12ª em Prêmios. Além 

disso, o mercado de seguros brasileiro possui uma baixa penetração nos principais segmentos, sendo de 

10% na previdência complementar, 11% nos planos odontológicos, 14% nas residências seguradas, 19% do 

seguro de vida, 23% nos planos de saúde e 30% da frota de veículos. 

Destacamos ainda o segmento de grandes riscos (patrimonial, responsabilidades, transporte e financeiro), 

que fazem parte do grupo de seguros gerais, e que pode surpreender positivamente, reflexo dos 

investimentos em infraestrutura e da retomada do programa de concessões e privatizações.  

Em 2018 o cenário mostrou-se igualmente desafiador, mesmo num ambiente de inflação controlada e de 

redução dos juros. O desemprego ainda elevado, aliado à gradual recomposição da renda das famílias, 

somado a uma menor remuneração da carteira de títulos das seguradoras, refletiu diretamente na formação 

do lucro das companhias. Nesse sentido, as empresas buscaram uma precificação mais racional de suas 

apólices, redirecionamento dos investimentos em tecnologia para mitigação dos riscos inerentes de cada 

segmento específico, com destaque para o segmento de automóveis, e o comportamento do câmbio, cuja 

alta do dólar impacta diretamente os custos hospitalares. Ressalte-se também a redução dos custos, bem 

como a diversificação de portfólio de produtos, na busca de sinergias e ampliação do resultado operacional. 

No geral, o setor de Previdência/Seguros e o ramo rural têm se mostrado consistentes, diante da 

desaceleração econômica, reflexo de uma reduzida taxa de penetração. O segmento de automóveis e de 

grandes riscos e habitacional estão registrando desempenhos crescentes. 

Para 2019 atentar para a redução das taxas de juros, atualmente em 5,50% e possibilidade de ficar abaixo 

de 5,00% e o consequente impacto sobre o resultado líquido de investimentos das companhias. O crédito 

deve experimentar uma retomada lenta, mas melhor que o ano anterior. A alternativa para manutenção de 

rentabilidade e/ou incremento passa por crescimento de vendas/arrecadação, aumento de penetração, 

redução de custos/sinistralidade, aumento de produtividade e de recuperação do retorno (ROE).  

De acordo com dados da CNSeg, as projeções de Arrecadação do Mercado Segurador brasileiro, apontam 

para um crescimento entre 7,2% e 9,9% e se compara à expectativa de fechamento do ano de 2018. 
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Destaque para o incremento no segmento de ramos elementares (notadamente rural), cobertura de pessoas 

(entre 6,2% e 8,6%), e o segmento de Saúde com expectativa de crescimento nominal entre 11,2% e 12,8%. 

Nesse contexto, ressalte-se a ampliação do contato com os clientes através da internet e da mobilidade, 

tendo como pano de fundo a transformação digital e seus inúmeros benefícios, conveniência, melhora de 

atendimento ao cliente e maior eficiência do setor. As sinalizações nesses primeiros meses do novo governo 

são positivas. O segmento de resseguros, por exemplo, deve ser beneficiada com a retomada das 

privatizações, das obras de infraestrutura, exploração do pré-sal e hidrelétricas. 

A companhia destacou melhores perspectivas para o cenário macroeconômico e o setor de resseguros no 

Brasil nos próximos 4 anos. Nesse contexto a elasticidade histórica de 2,1x o PIB deve ser superada. Dentre 

alguns aspectos principais que norteiam essa crença: (i) a retomada dos projetos de infraestrutura; (ii) os 

leilões dos excedentes da cessão onerosa no pré-sal; (iii) a retomada do programa de privatizações; (iv) o 

incremento do seguro de vida para alta renda; e o (v) seguro e resseguro do Pró-Agro. 

Como diferenciais competitivos do IRB Brasil RE no segmento Property no Brasil: (i) a acessibilidade à 

companhia e seus executivos; (ii) a robustez financeira da companhia, que lhe dá a capacidade de aceitar 

maior volume de prêmio; aliado (iii) a sua capacidade técnica de avaliar corretamente os riscos.  

O segmento Vida, até alguns anos, representava menos de 3% dos prêmios da companhia, hoje já 

correspondem a 16%. O Foco é no cliente através da criação de novos produtos e ferramentas alinhados às 

necessidades deste público-alvo. Destaque para o uso do conhecimento do mercado como um diferencial 

competitivo e a expansão internacional com foco na América Latina. 

O IRB Brasil RE possui um Modelo de Negócios Único baseado em 4 pilares totalmente integrados: Gestão 

de Investimentos, Gestão Tributária, Eficiência Administrativa e Resultado de Underwriting. Destaque para 

a presença local atrelada a um time técnico qualificado, ampla base de dados e sólido sistema de TI (Full SAP 

Hana) e sistema integrado para front, middle e back offices. 
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Visão da empresa 

Com 80 anos de experiência, a companhia segue como líder e referência no segmento de resseguros 

brasileiro, oferecendo um portfólio completo de soluções e linhas de negócios. Fundada em 1939, como 

monopolista, denominada Instituto de Resseguros do Brasil, a companhia passou por diversos ciclos 

econômicos e etapas do desenvolvimento do mercado, até sua abertura em 2007. 

A partir daí, com o consequente aumento da concorrência, a companhia construiu uma importante base de 

dados do mercado brasileiro, o que “lhe possibilita, com a aplicação de seus modelos atuariais e plataforma 

de tecnologia avançada, decisões com adequado nível de segurança em termos de subscrição, melhor 

precificação dos riscos que ressegura e uma política eficaz de retrocessão de riscos”.  

A companhia se coloca entre as 50 maiores resseguradoras do mundo em termos de prêmios emitidos, de 

acordo com ranking divulgado pela AM Best (Best’s Special Report – Global Reinsurance) e tem como meta 

crescer internacionalmente com foco na América Latina. 

Nos últimos cinco anos, a companhia apresentou histórico de crescimento de receita e aumento de 

rentabilidade, ao mesmo tempo em que manteve sua solidez financeira e amplos níveis de solvência. No 

período de 2014 a 2018, a taxa média de crescimento anual ponderada (CAGR) foi de 21% para o Prêmio 

Emitido; de 20% para os Prêmios Ganhos; de 29% para o Resultado de Underwriting; de 33% para o 

Resultado da Atividade (EBIT) e de 19% para o Lucro Líquido.  

Estrutura atual de controle. Após a Oferta Restrita de Ações o IRB assumiu um novo perfil societário, como 

companhia de controle pulverizado, o que deve conduzir ao aperfeiçoamento da governança, com aumento 

de eficiência e agilidade de decisão e aprovação de medidas. O free float elevou-se a 100%. Dentre os 

acionistas signatários do até então bloco de controle com lock up de 6 meses: Bradesco Seguros com 15,2% 

do capital, Itaú Seguros com 11,1% e FIP Barcelona com 3,0% do capital ordinário e total do IRB. Destaque 

ainda para o BlackRock com 5,1% do capital. 

Desempenho econômico-financeiro do 2T19 melhor que o esperado. O IRB Brasil registrou um lucro líquido 

de R$ 388,4 milhões no 2T19 (ROAE de 39%), com crescimento de 35% em relação aos R$ 287,3 milhões 

(ROAE de 33%) de igual trimestre do ano anterior, com a manutenção de sua estratégia de crescimento com 

foco na eficiência e rentabilidade.  

Figura 1: Principais indicadores – Visão do negócio  

 

O resultado trimestral veio acima do esperado pelo mercado e refletiu o crescimento dos prêmios e do 

resultado de underwriting, a despeito do incremento da despesa administrativa (em percentual menor do 
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que o incremento dos prêmios) e do menor resultado financeiro e patrimonial, em base de doze meses. 

Nesta base de comparação o índice de sinistralidade total melhorou 4pp e a rentabilidade da carteira caiu de 

139% do CDI no 2T18 para 121% do CDI no 2T19. No semestre o lucro cresceu 36% para R$ 738,9 milhões, 

com evolução do ROAE de 30% no 1S18 para 38% no 1S19.  

Destaques Financeiros  

• Prêmio Emitido atingiu R$ 2,36 bilhões no 2T19, crescimento de 22% em relação ao mesmo 

período de 2018; e R$ 4,12 bilhões no primeiro semestre de 2019, com aumento de 24% sobre os 

seis meses de 2018. 

• Resultado de Underwriting totalizou R$ 353,7 milhões no segundo trimestre de 2019, comparado 

a R$ 296,3 milhões no segundo trimestre de 2018, um crescimento de 19%; e R$ 668,5 milhões no 

primeiro semestre de 2019, um avanço de 21% em relação ao primeiro semestre de 2018. 

• O índice de despesa administrativa manteve-se estável, tanto no segundo trimestre de 2019 

quanto no primeiro semestre de 2019 em 5%.  

• A sinistralidade saiu de 57% no 2T18 para 53% no 2T19, entretanto a sinistralidade medida pela 

PSL (Provisões de Sinistros a Liquidar) saiu de 53% para 65% (na mesma base de comparação), em 

razão, primordialmente, dos avisos de sinistros relacionados ao segmento agrícola, tanto no Brasil 

quanto no exterior. 

• Expansão no mercado local, devido ao desempenho no segmento de óleo e gás, no qual a 

companhia tem avançado e vencido concorrências em processo de players importantes do setor. 

O aumento do preço nos ativos imobiliários também trouxe incremento importante nos prêmios 

de Property. 

Destaque para a elevação de rating de A- para A, em escala global, pela A.M.Best, a mais antiga empresa 

especializada em análise de rating de organizações de seguros e resseguros no mundo. Essa classificação 

“consolida o IRB como uma resseguradora de elevada acurácia na subscrição de riscos, na regulação de 

sinistros e na constituição de reservas, o que se traduz na possibilidade de conquistar clientes potenciais 

entre seguradoras e companhias globais que exigem no mínimo o rating A, em escala global, para fazer 

negócios, na elevação de nossos limites de crédito com seguradoras estrangeiras e no menor custo de 

retrocessão”. 

Ressalte-se ainda o Acordo Operacional com Banco C6 e afiliadas: IRB se torna Ressegurador líder dos 

negócios de seguros prestamistas gerados pelo canal bancassurance; e a Assinatura de Subscription Form 

com a B3i: IRB adquire 8,93% do capital da empresa B3i Services AG, pelo montante de €3.5 milhões. 

A partir do bom resultado do 1º semestre de 2019 o IRB sinalizou que as perspectivas seguem positivas 

para o mercado de resseguros, impulsionados especialmente por: 

• Aumento do subsídio anunciado pelo governo federal para apoiar os agricultores brasileiros a 

pagarem o seguro rural, com volume que alcança R$ 1 bilhão no plano safra 2019/2020 e se 

compara a R$ 371 milhões na safra anterior. 

• Processos de privatização executados pelo governo brasileiro em aeroportos, rodovias, ferrovias 

e portos que levam os adquirentes a contratar planos de seguros e resseguros mais robustos que 

os players estatais. 

• Processos em andamento de escolha de parceiros para o negócio de bancassurance que podem 

abrir novas operações para seguradoras e resseguradoras no Brasil. 

• Parcerias com bancos digitais e com grandes seguradoras e resseguradoras globais para projetos 

de insurtech com capacidade de atuação global. 
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Retomada da Divulgação do Guidance 

Em 05 de agosto a Diretoria Executiva deliberou pela retomada da divulgação das projeções financeiras 

(guidance) para o ano de 2019, que havia sido descontinuado por conta do follow-on realizado em julho.  

Figura 2: Estimativas para 2019  

 

No 2T19 a companhia, mais uma vez, reportou resultados consistentes. Nesse contexto manteve as 

projeções para o índice combinado ampliado (entre 69% e 73%) e se compara com 81% no 1S19; e para o 

índice de Despesa Administrativa (entre 4,6% e 5,2%) ante 5% no 1S19. Para o crescimento do Prêmio 

Emitido elevou suas estimativas para o intervalo entre 20% e 27% depois do crescimento de 24% no 1S19, 

sendo que esse novo intervalo, não considerou qualquer aumento de subsidio do seguro agrícola, que, caso 

ocorra, poderá implicar na reavaliação das estimativas. 

A companhia reiterou que “as projeções são baseadas em premissas razoáveis e refletem somente a 

percepção da administração sobre o futuro de seus negócios e sobre a realidade atual e conhecida de suas 

operações, estando sujeitas a riscos e incertezas. Tais projeções dependem, substancialmente, das 

condições gerais da economia, das condições do mercado de atuação, bem como das condições regulatórias, 

ficando sujeitas a mudanças”. A empresa destaca que “não tem controle sobre parte significativa das 

premissas que nortearam a definição das projeções apresentadas e, portanto, qualquer alteração em tais 

premissas pode fazer com que os resultados sejam diferentes das projeções apresentadas”. 

 

Governança Corporativa 

A companhia faz parte do Novo Mercado da B3, cujo capital social é composto apenas por ações ordinárias e 

possui o controle pulverizado (Corporation), não vinculando o exercício do direito de voto de nenhum 

administrador ou membro dos órgãos de fiscalização e controle, ao mesmo tempo em que aderiu às maiores 

exigências de qualidade e divulgação de informações.  

O Conselho de administração delibera anualmente sobre o Planejamento estratégico, que estabelece as 

diretrizes e estratégias de negócio, considerando os impactos da operação da companhia. O Conselho de 

administração avalia semestralmente a exposição de riscos e aprova anualmente o Apetite Por Risco da 

companhia, revisando a Política de Gestão de Riscos sempre que necessário. O Conselho conta com um 

Comitê de Gestão de Riscos, que se reúne trimestralmente e assessora o Conselho na avaliação e 

monitoramento dos riscos. Também semestralmente, o Conselho avalia o sistema de governança 

corporativa, e promove aprimoramentos, sempre que necessário. O Conselho conta, ainda, com um Comitê 

de Governança Corporativa, que se reúne trimestralmente e tem como objetivo assessorar o Conselho na 

definição e propositura de práticas de governança corporativa em todas as esferas da companhia.  

Possui um Comitê de Auditoria estatutário que assessora o conselho de administração no monitoramento e 

controle da qualidade das demonstrações financeiras, nos controles internos, no gerenciamento de riscos e 

compliance. Conforme código de governança aprovado, o Comitê de Auditoria deve ser formado em sua 

maioria por membros independentes e coordenado por um conselheiro independente. Nesse aspecto, muito 

embora a coordenação ainda não esteja alinhada, esse dispositivo deverá ser implementado no fim do 

mandato do atual coordenador, previsto para setembro/2019. 
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O Conselho Fiscal possui um regimento interno próprio que descreve sua estrutura, seu funcionamento, 

programa de trabalho, seus papéis e responsabilidades, sem criar embaraço à atuação individual de seus 

membros. As atas das reuniões do conselho fiscal observam as mesmas regras de divulgação das atas do 

conselho de administração. 

Auditoria Externa. A companhia estabelece uma política para contratação de serviços extra-auditoria de 

seus auditores independentes, aprovada pelo conselho de administração, que proíbe a contratação de 

serviços extra-auditoria que possam comprometer a independência dos auditores. A companhia não deve 

contrata como auditor independente quem tenha prestado serviços de auditoria interna para a companhia 

há menos de três anos.  

Auditoria Interna. A companhia possui uma área de auditoria interna vinculada diretamente ao conselho de 

administração e com atribuições e encargos estabelecidos na legislação. A AUDIT conta com equipe 

multidisciplinar. 

Comitê de Ética e Conduta. A companhia mantém um Comitê de Ética e Conduta que tem por finalidade 

apurar, de ofício ou mediante denúncia, conduta em desacordo com as normas éticas pertinentes. A 

Companhia também conta com um canal de denúncias independente (Canal de Ética Corporativa) que se 

reporta ao Comitê de Ética. Embora o comitê da companhia esteja subordinado à Diretoria, e não ao 

Conselho de Administração, como solicitado, dependendo do nível hierárquico, eventuais denúncias 

constatadas no canal de denúncias são encaminhadas diretamente ao Comitê de Auditoria, que as reporta 

diretamente ao Conselho de administração. 

Política de Marketing e Comunicação. Objetiva apresentar as diretrizes de posicionamento e 

desenvolvimento das diversas atividades de Comunicação Interna, Comunicação Digital, Assessoria de 

Imprensa, Eventos e Patrocínios, sempre zelando pelo alinhamento de todos os aspectos inerentes à 

Sustentabilidade e Responsabilidade Social Empresarial praticados pela companhia. Os projetos indicados a 

patrocínio, em especial os culturais, audiovisuais, esportivos e sociais devem, sempre que possível, estar 

beneficiados pelas Leis de Incentivo Fiscal, bem como observar as disposições do Código de Ética e Conduta 

e demais normativos da Companhia. 
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Precificação 

A precificação da companhia aponta para um potencial  incremento de valorização a despeito do excelente 

desempenho desde o IPO (+343,5%). Iniciamos a cobertura do IRB Brasil RE com recomendação de 

COMPRA e preço justo de R$ 45,00 por ação (após split), com base no modelo de fluxo de caixa descontado 

(WACC de 10,0% e perpetuidade de 3,5%), e adotando premissas de crescimento que entendemos como 

sustentáveis para os próximos anos. Expectativa de retomada do crescimento da economia brasileira de 

maneira sustentável, com inflação e juros controlados, redução do desemprego e melhora da renda, também 

devem contribuir para o crescimento do PIB e melhora da confiança da sociedade como um todo.  

O IRB vem registrando resultados consistentes, com crescimento dos prêmios, incremento do resultado de 

underwriting e da maior eficiência pela redução do índice de despesa administrativa. Destaque para as 

perspectivas do setor de resseguros no Brasil nos próximos 4 anos, com a retomada dos projetos de 

infraestrutura; os leilões dos excedentes da cessão onerosa no pré-sal; a retomada do programa de 

privatizações; o incremento do seguro de vida para Alta Renda; aliado ao seguro e resseguro do Pró-Agro. 

Destaque para o bom histórico de crescimento nas principais contas de resultados. Nos últimos 5 anos, de 

2014 a 2018, a taxa média de crescimento anual ponderada (CAGR) foi de 21% para o Prêmio Emitido; de 

20% para os Prêmios Ganhos; de 29% para o Resultado de Underwriting; de 33% para o Resultado da 

Atividade (EBIT) e de 19% para o Lucro Líquido.  

Figura 3: DRE – Visão do negócio (CAGR 2014 a 2018)  

 

Esperamos a continuidade da trajetória de crescimento da companhia e de resultados nos próximos anos. No 

nosso horizonte de projeção (5 anos e perpetuidade a partir do 6º ano), estamos utilizando premissas que 

entendemos como conservadoras e que conduzem a um CAGR de 21% para o Prêmio Emitido e de 18% para o 

Lucro Líquido. 

O IRB tem apresentado retornos crescentes e reportou um ROAE de 32,1% em 2018. Estimamos uma média 

de 37,2% no período projetado de 5 anos (de 2019 a 2023) com um ROAE na perpetuidade de 36,2%. A 

companhia apresenta excesso de capital de aproximadamente R$ 1,0 bilhão que se distribuído resultaria em 

retornos maiores no futuro. Contudo esperamos a manutenção de um “colchão” de liquidez com vistas a sua 

expansão internacional e manutenção de rating em escala A pela AM Best “excelente” agência mais 

importante no mercado de resseguro. 
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Figura 4: ROAE de 2015 a 2018 e período projetado (2019 a 2023) e perpetuidade 

 

Figura 5: DRE/ Fluxo de Caixa; Preço Justo e Análise de sensibilidade. 
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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. 

Mario Roberto Mariante, CNPI*  
mmariante@plannercorretora.com.br  
 
Luiz Francisco Caetano, CNPI  
lcaetano@plannercorretora.com.br  
 
Victor Luiz de Figueiredo Martins, CNPI 
vmartins@plannercorretora.com.br 
 
Ricardo Tadeu Martins, CNPI 
rmartins@planner.com.br 
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