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IRB Brasil RE (IRBR3 – Compra) 

Focar na manutenção da liderança no Brasil e intensificar o processo 

de expansão internacional 

O IRB Brasil registrou um lucro líquido de R$ 632 milhões no 4T19, com crescimento de 70% em relação ao 

4T18 (R$ 373 milhões), acumulando em 2019 um lucro de R$ 1.763 milhões, 45% superior a R$ 1.219 

milhões de 2018. Ambos os resultados, trimestral e anual, vieram acima do esperado. O resultado do 4T19 

pode ser explicado pelo incremento de 25% do Prêmio Emitido para R$ 2,1 bilhões (+21% no Brasil e +30% 

no exterior). Os Prêmios Retrocedidos cresceram apenas 1,7% para R$ 917 milhões. Com isso o Prêmio 

Retido registrou incremento de 38% para R$ 1,5 bilhão. Nesta base de comparação o Resultado de 

Subscrição (underwriting) cresceu 52% alcançando R$ 543 milhões no trimestre.  

Olhando o acumulado de 2019 comparado a 2018, o Prêmio Emitido cresceu 22% somando R$ 8,5 bilhões 

(+14% no Brasil e +34% no exterior). Os Prêmios retrocedidos cresceram 18% para R$ 2,2 bilhões. Com isso 

o Prêmio Retido registrou crescimento de 24% para R$ 6,3 bilhões, e o Resultado de Subscrição cresceu 31% 

alcançando R$ 1,5 bilhão. As Demonstrações da companhia e controladas foram examinadas pela EY e PWC 

e apresenta adequadamente, na opinião dos auditores, em todos os aspectos relevantes, o desempenho de 

suas operações e respectivos fluxos de caixa. Seguimos com recomendação de COMPRA e Preço Justo de R$ 

45,00/ação. 

Destaques  

Programa de Recompra. O Conselho de Administração do IRB autorizou em 19 de fevereiro de 2020 a recompra de 

ações de sua própria emissão em circulação no mercado, no montante de até 41.898.920 ações ordinárias, 

representativas de 5% do total de ações em circulação no mercado, excluindo as ações que se encontram em 

tesouraria. O prazo da operação será de 19 de fevereiro de 2020 até 18 de agosto de 2021. Se recompradas na 

totalidade, o montante alcança R$ 1,54 bilhão, equivalente a 3 dias de negociação.  

Estratégia foca a melhora de eficiência operacional, maior retorno e aumento da presença na América Latina, 

visando a diversificação de receita e dos riscos. 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 e do programa de 

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

No agronegócio, destaque para o incremento do subsídio para o seguro rural, elevado pelo governo de R$ 400 

milhões em 2019 para aproximadamente R$ 1,0 bilhão em 2020. A Federação Nacional de Seguros Gerais (Fenseg) 

estima que produtores reservem até 20% mais recursos para minimizar prejuízos às lavouras ou garantir 

rentabilidade no caso de forte oscilação de preços. 

A companhia vem liderando os investimentos na Gestão da Inovação & Tecnologia no Mercado de Resseguros, de 

modo a oferecer soluções digitais a seus clientes com base em uma arquitetura tecnológica, que alavanque seus 

resultados e rentabilidade. Nessa direção, subscreveu 8,93% das ações da B3i, uma das principais iniciativas globais 

de desenvolvimento de novas tecnologias para o setor de resseguros, incluindo o registro dos contratos de seguros 

por meio de uma plataforma blockchain, assumindo posição de vanguarda nesse tema crucial para os negócios.  

Outro driver de crescimento, segundo a companhia, será o setor de óleo e gás, que está apresentando desempenho 

acima do PIB e deve ser uma alavanca importante para o setor de seguros em 2020. Há boas expectativas também 

para seguros patrimoniais, impulsionados pela retomada de lançamentos imobiliários vistos como alternativa de 

investimento em um cenário de queda de juros. Destaque ainda para a eliminação da obrigatoriedade de apólices 

anuais de seguros, determinada pela Susep em agosto, o que deve criar negócios para os quais a companhia já se 
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preparou, com a oferta de apólices flexíveis, válidas por meses, dias, horas, ou quaisquer outros critérios 

estabelecidos no plano de seguro. 

Principais linhas do Resultado de 2019 

Prêmios Emitidos cresceram 25% no trimestre e 22% no ano, terminando 2019 com R$ 8,5 bilhões. Destaque para o 

crescimento de 34% nos Prêmios de Resseguros emitidos no Exterior para R$ 3,7 bilhões (43% do total), reflexo do 

desempenho no segmento vida, patrimonial e rural. Os Prêmios de Resseguros emitidos no Brasil cresceram 14% e 

somaram R$ 4,8 bilhões representando 57% do total, com desempenho positivo no segmento patrimonial, rural e 

riscos especiais. 

Índice de Retrocessão terminou 2019 em 25,9% com recuo de 1,0pp ante 26,9% em 2018 e -4,1pp em relação a 

30,0% em 2017. Esta diminuição no custo, com a manutenção de cobertura dos valores ressegurados, foi possível 

em função da confiança dos seus retrocessionários no bom histórico de sinistralidade apresentado pela companhia, 

pelo upgrade de rating pela A.M. Best, de A- para A, em escala global, e pela melhoria de governança com a 

mudança para status de Corporation (sem controle definido). 

Os Prêmios Retidos cresceram 24% em 2019 para R$ 6,3 bilhões. Já os Prêmios Ganhos cresceram 18% totalizando 

R$ 5,7 bilhões, após forte incremento de 113% das variações das provisões técnicas, que tem a função de reter 

valores que são fruto de um incremento do prêmio retido pela companhia, de forma a impedir que todo seu valor 

seja levado, prematuramente, para o prêmio ganho e consequentemente para o resultado. 

Em 2019 o índice de sinistralidade total da companhia foi de 51,1% e se compara a 55,9% em 2018, uma melhora de 

4,8pp. A rubrica de Sinistro Retido possui dois componentes principais: (1) a PSL (Provisões de Sinistros a Liquidar), 

que reflete os avisos de sinistros que a companhia recebeu no período, e a (2) IBNR (Incurred But Not Reported), 

que se refere, essencialmente, a uma provisão atuarial feita em bases estatísticas para se prevenir de futuros avisos 

de sinistros. Há ainda (3) um terceiro item que impacta o sinistro retido que são os salvados e ressarcimentos, os 

quais refletem a capacidade da companhia de recuperar valores de sinistros pagos. 

No ano de 2019, a sinistralidade retida medida pela PSL da Companhia correspondeu a 53,5% do prêmio ganho, 

praticamente em linha com o ano anterior, que foi de 52,6%. Em termos nominais, a PSL passou de uma constituição 

líquida de R$ 2,5 bilhões em 2018 para R$ 3,04 bilhões em 2019. A sinistralidade medida pela IBNR/Outros 

correspondeu a 4,6% do prêmio ganho em 2019 em relação a 8,8% em 2018. Em termos nominais, o IBNR passou de 

uma constituição líquida de R$ 423 milhões em 2018 para R$ 264 milhões em 2019. Já o valor dos salvados e 

ressarcimentos retidos passou, em termos nominais, de R$ 241 milhões em 2018 para R$ 401 milhões em 2019, com 

tendência de elevação para 2020. 

Refletindo todos os aspectos anteriormente apontados, o Resultado de subscrição (underwriting) somou R$ 1,5 

bilhão em 2019, com alta de 31% sobre R$ 1,2 bilhão registrados em 2018. As despesas gerais e administrativas 

somaram R$ 283 milhões em 2019, crescimento de 24% sobre 2018, equivalente a 5,0% de prêmios ganhos, em 

linha com o índice referente a 2018 (4,8%). 

O resultado financeiro consolidado da controladora e de suas subsidiárias/sucursais foi R$ 733,5 milhões em 2019 

(122% do CDI), ante R$ 628,9 milhões em 2018 (141% do CDI), incremento de 16,6% no período. Esse resultado 

refletiu, principalmente, as alocações realizadas em títulos públicos pré-fixados e indexados à inflação, que foram 

impactados positivamente por conta do fechamento das taxas de juros em 2019, bem como operações táticas 

cambiais e em renda variável. De acordo com a companhia, “com o novo cenário da taxa Selic no menor nível 

histórico, a empresa tem priorizado negociar condições contratuais que impliquem descontos nos pagamentos de 

sinistros mediante aceleração dos pagamentos dos mesmos, o que beneficia a linha de juros de sinistros”. 

Eventos Específicos que impactaram o resultado de 2019. Destaque para (i) o Impacto negativo do Segmento Rural 

contribuindo negativamente para o resultado de subscrição da companhia, em decorrência do efeito do El-Niño, que 

reportou um acréscimo na sinistralidade desse ramo específico de R$ 697 milhões, quando consideramos os sinistros 

líquidos de retrocessão; o impacto (ii) positivo do ganho de capital dos ativos imobiliários no valor de R$ 103,4 

milhões oriundo do Resultado das Operações com Shopping Centers; e (iii) o Impacto do Crédito Tributário diferido 
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sobre o prejuízo apurado com sucursal no exterior (Londres), no montante de R$ 146,0 milhões, reconhecido no 

período. 

O IRB entregou todas as linhas de guidance previstas para 2019. O crescimento do Prêmio Emitido em 2019 foi de 

22,3% dentro do intervalo previsto, entre 20% a 27%. O Índice Combinado Ampliado de 2019 foi de 70,4% dentro do 

intervalo de 69% a 73%. O Índice de Despesa Administrativa situou-se em 5,0% também dentro do intervalo de 4,6% 

a 5,2%. 

Fig.1 – Estimativa para 2020 

 

Para 2020 as principais expectativas seguem sumarizadas na Fig.1 e sinalizam a continuidade dos bons resultados. 

O IRB Brasil está confiante na consecução de suas estimativas e, caso aconteça, 2020 deve ser o “melhor ano da 

companhia”. A empresa incluiu o Índice de retrocessão (entre 17% e 19%) no guidance para 2020. A linha de 

salvados e ressarcidos deve ganhar importância no resultado da companhia ao longo dos próximos anos, sendo 

que o impacto dessa linha não foi previsto em guidance, mas, conforme a companhia, “se vier, como esperado, 

deve conduzir a uma performance melhor do que a indicada”. 

 

ANEXOS 

Fig.2 – Demonstrativo de Resultados do trimestre e de 2019 
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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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