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BB Seguridade (BBSE3 – Compra) 

Sólido resultado no 4T19 

A BB Seguridade registrou no 4T19 um lucro líquido ajustado de R$ 1.133 milhões, com crescimento de 35% 

em relação aos R$ 840 milhões do 4T18 reflexo (i) da evolução de 34% do resultado operacional não 

decorrente de juros, combinado das coligadas e controladas; (ii) com destaque para o aumento nos prêmios 

ganhos e pela melhora do índice combinado da Brasilseg; e (iii) o efeito base de comparação resultante do 

desinvestimento do segmento de seguros patrimoniais e automóvel, concluído em novembro de 2018, já 

que no período outubro a novembro de 2018 tal investimento havia apresentado resultado negativo.  

Ressalte-se ainda o incremento de 38% do resultado financeiro entre os trimestres comparáveis, 

notadamente pela evolução do resultado financeiro da Brasilprev, beneficiado por uma dinâmica favorável 

dos índices de inflação que atualizam os ativos e passivos dos planos de benefício definido. Suas ações 

estão sendo negociadas “ex” redução de capital de R$ 1,35/ação e “ex” dividendos relativos ao 2º semestre 

de 2019 de R$ 1,90/ação. Estes dois eventos somam R$ 3,25/ação e um retorno de 8,8%. Temos 

recomendação de COMPRA para BBSE3 e Preço Justo de R$ 40,00/ação. 

Destaques 

Redução de capital. Na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de outubro de 2019 foi aprovada a redução 

do capital social da empresa. Decorrido o prazo de 60 dias para a oposição de credores, sem manifestação contrária, 

em 30 de abril de 2020, a companhia pagará R$ 1,35 por ação aos seus acionistas, a título de restituição de capital, 

tendo direito ao recebimento os detentores de ações na data-base 09 de janeiro de 2020, sendo que as ações de 

emissão da companhia passaram a ser negociadas “ex” redução no dia 10 de janeiro de 2020, com retorno de 3,7%.  

Dividendos relativos ao 2º semestre de 2019. A companhia comunicou a distribuição de R$ 3,79 bilhões sob a forma 

de dividendos, correspondente a R$ 1,898384336/ação. O montante equivale a 83% do lucro líquido apurado no 2º 

semestre de 2019, acrescido do saldo de dividendos prescritos relativos a exercícios passados. Os dividendos serão 

atualizados pela taxa Selic, da data do balanço (31.12.2019) até a data do pagamento (27.02.2020) e tiveram como 

base a posição acionária de 13.02.2020. Assim as ações passaram a ser negociadas na condição “ex” dividendos a 

partir de 14.02.2020. O retorno foi de 5,1%. 

O lucro líquido ajustado de 2019 alcançou R$ 4.306 milhões com crescimento de 21,3% em relação o lucro ajustado 

de R$ 3.549 milhões de 2018, e acima dos R$ 4.150 milhões que estimávamos. Esse resultado pode ser explicado 

principalmente (i) pelo crescimento das receitas de corretagem e melhora da margem operacional da BB Corretora; 

(ii) uma dinâmica favorável dos índices de inflação que atualizam os ativos e passivos dos planos de previdência de 

benefício definido, influenciando positivamente o resultado financeiro da Brasilprev; (iii) o crescimento de prêmios 

ganhos e melhora da sinistralidade na Brasilseg; e (iv) a redução da alíquota efetiva de impostos nas empresas 

Brasilseg, Brasilprev e Brasilcap. 

Destaques sobre os resultados de 2019 das coligadas 

Na Brasilseg o lucro líquido cresceu 16% em 2019 somando R$ 1,4 bilhão. Em 2019, os prêmios emitidos cresceram 

10%, sustentados principalmente pelo incremento observado nos seguros prestamista e rural. Na visão proforma, o 

volume de emissões apresentou alta de 13%, com destaque também para o incremento no volume de prêmios de 

seguro de vida. Nesta base de comparação o índice de sinistralidade registrou melhora de 3,8pp e de 1,7pp em base 

proforma, explicado principalmente pela queda da sinistralidade do segmento vida, e melhora no seguro 

prestamista. Já o índice de comissionamento registrou aumento de 2,5pp impactado pelo novo mix de produtos 

após a reestruturação da parceria com a Mapfre; pela contabilização de bônus de desempenho no montante de R$ 

446,5 milhões, ante uma despesa de R$ 357,1 milhões em 2018; e pelo maior volume de despesas (R$ 17,2 milhões) 
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registrado no 1T19 para regularização de contas transitórias de comissão dos segmentos prestamista e rural. O 

resultado financeiro de juros teve queda 12% em 2019. 

O lucro ajustado da Brasilprev cresceu 41% em 2019 ante 2018 somando R$ 1,4 bilhão. Em 2019, o volume de 

contribuições de previdência cresceu 21%, como consequência do aumento da contribuição média e da quantidade 

de planos em estoque. A captação líquida cresceu 54%, impulsionada tanto pelo aumento da arrecadação como pela 

queda de 0,8pp no índice de resgate. O volume de provisões técnicas cresceu 13% em 2019, alcançando saldo de R$ 

289,8 bilhões. Nos planos PGBL e VGBL, o volume de provisões técnicas também evoluiu 13%, reflexo do 

crescimento da captação líquida e do desempenho dos fundos de investimento onde estão aplicadas as reservas. Em 

2019, houve um incremento de 688 mil planos ativos e de 186 mil CPFs na base de clientes, com destaque para a 

Campanha Junior em outubro de 2019, com mais de 81,7 mil planos vendidos.  

Nesta base de comparação as receitas com taxa de gestão cresceram 8%, em consequência do aumento de 11% do 

volume médio das reservas e da maior quantidade de dias úteis, efeitos que foram parcialmente compensados pela 

redução de 0,04pp na taxa média de gestão. As despesas gerais e administrativas cresceram 11% em 2019, enquanto 

o índice de eficiência piorou 2,0pp basicamente por conta da isenção da taxa de carregamento nos planos P/VGBL 

em vigor desde o 4T18. Em 2019, o resultado financeiro registrou alta de 456% em razão da expansão de 4,1pp na 

margem financeira entre os ativos rentáveis e os passivos onerosos da empresa. 

A Brasilcap registrou um lucro de R$ 101 milhões em 2019 com queda de 10% em relação a 2018. A arrecadação 

com títulos de capitalização apresentou crescimento de 16,7% em 2019, impulsionada pelo aumento de 32% na 

arrecadação com títulos de pagamento único. A receita com cota de carregamento evoluiu 25% em 2019, 

impulsionada pelo aumento de 17% na arrecadação total e pelo incremento de 0,7pp na cota de carregamento 

média. O resultado com sorteio do exercício apresentou contração de 65%, pela queda na reversão de provisão para 

sorteio, parcialmente compensada pela redução das despesas com títulos sorteados. No ano de 2019, o custo de 

aquisição apresentou elevação de 34%, reflexo do aumento na arrecadação total, e do incremento de 6,0pp no 

índice de comissionamento, explicado pela composição do mix de arrecadação no período. As despesas gerais e 

administrativas cresceram 1,5%, abaixo da inflação do ano. Já o resultado financeiro de juros evoluiu 1,9%, 

beneficiado pelo aumento de 0,2pp na margem financeira de juros. 

Em 2019 o lucro líquido ajustado da BB Corretora cresceu 19% totalizando R$ 1,9 bilhão. As receitas de corretagem 

cresceram 19% em 2019 com destaque para a contabilização do bônus de desempenho no montante de R$ 446,5 

milhões. As receitas de corretagem advindas das vendas de produtos de previdência e capitalização também 

apresentaram um bom desempenho, com crescimento de 29% e 50%, respectivamente, em função do aumento da 

arrecadação associado a uma composição mais concentrada em modalidades com comissionamento superior. As 

despesas gerais e administrativas aumentaram 16% em 2019, impulsionadas, principalmente, pelo crescimento nas 

despesas tributárias, pela evolução nas despesas com pessoal e pelo incremento no custo administrativo de 

produtos. Em 2019 o resultado financeiro da BB Corretora evoluiu 5%, impulsionado pelo crescimento de 21% no 

saldo médio de ativos rentáveis. Este efeito foi parcialmente compensado pela redução na taxa média de 

remuneração e pelo aumento no saldo médio de dividendos a pagar. 

Fig.1 – Resultado de 2019 das coligadas 
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Guidance realizado em 2019 e expectativas para 2020. No ano passado o total de prêmios emitidos proforma da 

Brasilseg (ex-DPVAT) cresceu 13,9%, ficando em linha com o intervalo projetado, entre 10% e 15%. O Lucro líquido 

ajustado de 2019 cresceu 21,3% ante 2018, acima do intervalo previsto entre 13,0% a 17,0% reflexo do desempenho 

acima do esperado do resultado financeiro combinado das companhias que compõem o conglomerado, 

impulsionado principalmente por uma dinâmica favorável dos índices de inflação; e pelo ganho de marcação a 

mercado resultante do fechamento da estrutura a termo de taxa de juros. A variação das reservas de previdência – 

PGBL e VGBL da Brasilprev: em 2019 registrou expansão de 13,2%, superando o intervalo de crescimento projetado 

de 9,0% a 12,0%, em razão de uma rentabilidade média dos fundos de investimento onde estão aplicados os 

recursos dos planos de previdência maior do que a projetada. 

Fig.2 – Expectativas para 2020 

 

Para 2020, a BB Seguridade manteve os indicadores “Prêmios emitidos da Brasilseg (ex-DPVAT)” e “Reservas de 

previdência – PGBL e VGBL da Brasilprev”, alterando apenas os nomes, e substituiu o indicador “Variação do lucro 

líquido ajustado” pelo indicador “Resultado operacional não decorrente de juros ajustado (ex-holdings)”. 

De acordo com a BB Seguridade, o novo indicador “reflete a variação percentual da soma dos resultados 

operacionais não decorrentes de juros das investidas Brasilseg, Brasilprev, Brasilcap, Brasildental e BB Corretora, 

antes de IRPJ e CSLL, ponderados pelas participações acionárias detidas em cada empresa e descontados os efeitos 

de eventos extraordinários”.  

Imaginamos um cenário mais desafiador neste ano, dado a forte base de comparação de 2019. Nesse contexto 

estimamos um lucro líquido de R$ 4.370 bilhões em 2020, com incremento de 1,5% em relação ao lucro líquido 

ajustado de R$ 4.306 no ano passado. 

Fig.3 – Demonstração de resultados (em base ajustada) do 4T19 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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