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BB Seguridade (BBSE3 – Compra) 

Revisão de Preço Justo 

Permanecemos com uma visão construtiva para a empresa, dado a perspectiva de retomada da 

atividade econômica e melhora do resultado ao longo dos próximos trimestres. No 1T20 a companhia 

registrou um lucro líquido de R$ 883 milhões, 13% abaixo do 1T19, basicamente explicado pela 

redução do resultado financeiro. Na segunda quinzena de março o desempenho comercial foi mais 

fraco por conta da pandemia, mas com melhora em abril e maio, o que sustenta um otimismo 

moderado. A BB Seguridade suspendeu o guidance de 2020 por conta do cenário mais volátil, mas 

segue confiante na realização de sua estratégia.  

A companhia tem priorizado a atuação nos produtos mais aderentes, menos afetados pela pandemia 

e nas medidas de retenção de clientes, em especial de previdência, de olho nas oportunidades de 

mercado e na preparação para o pós-crise. Lembrando que 2019 foi um ano muito bom, um lucro 

líquido de R$ 4,3 bilhões (acima do esperado), cujo desempenho não deve servir de base de 

comparação com o presente exercício. Atualizamos o modelo de projeção com novas premissas 

macroeconômicas, métricas de retorno e de custo de capital. Seguimos com recomendação de 

COMPRA e reduzimos o Preço Justo de R$ 40,00/ação para R$ 35,00/ação. 

Destaques 

Como já divulgado, a companhia registrou no 1T20 um lucro de R$ 883 milhões, 13% abaixo do resultado do 

1T19 explicado principalmente pela redução de 84% do resultado financeiro – que representou apenas 5,5% 

do lucro líquido do trimestre, com o resultado operacional respondendo pelos 94,5% restantes. A taxa média 

anualizada da Selic caiu de 6,4% no 1T19 para 4,2% no 1T20. O resultado financeiro da holding somou R$ 29 

milhões no trimestre e se compara a R$ 20 milhões de igual período do ano anterior.  

Os prêmios de seguros emitidos pela Brasilseg cresceram 16% no 1T20 ante o 1T19, alcançando R$ 2,2 

bilhões, impactados pelo crescimento de 31% do seguro rural e de 30% do prestamista. O índice combinado 

apresentou boa melhora de desempenho, uma redução de 4,5pp entre os trimestres comparáveis, para 79,6%, 

positivamente impactado pela queda de sinistralidade para 29,7%. O comissionamento terminou o trimestre 

em 35,0% e as despesas gerais e administrativas em 14,8%.  

A Brasilprev registrou R$ 10,1 bilhões de contribuições, um acréscimo de 25% em 12 meses. Nesta base de 

comparação o índice de resgates aumentou 2,4pp para 9,4%, resultado da forte volatilidade dos mercados e 

do aumento da aversão a risco em parte dos clientes em busca por instrumentos mais líquidos. 

Como resultante do crescimento de prêmios e arrecadações de previdência, as receitas de corretagem 

cresceram 16% somando R$ 883 milhões. A margem líquida da corretora caiu 0,4pp, basicamente, em razão 

da queda do resultado financeiro.  

Para 2020 esperamos uma redução de 11% do lucro líquido para R$ 3,8 bilhões e que se compara a R$ 4,3 

bilhões reportados em 2019. O ROAE aumenta de 56,1% para 64,8% em função da redução de capital e 

pagamento de dividendos aos acionistas, eventos ocorridos no 1T20. 
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Apesar do bom resultado do 1T20 a companhia suspendeu o Guidance 2020, devido ao cenário de incerteza, 

alta volatilidade e alteração significativa nas premissas que embasaram suas projeções iniciais. Para o 

presente exercício, até então, a BB Seguridade havia mantido 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 operaciona l não 

decorrente de juros ajustado (ex-holdings)”.  

 Para efeito de comparabilidade o Resultado operacional não decorrente de juros ajustado (ex-

holdings) no 1T20 cresceu 19,6% ante o 1T19 para R$ 1,3 bilhão, acima do intervalo previsto de 

+7% a +13%. Destaque para o crescimento dos prêmios ganhos, uma sinistralidade abaixo da 

prevista na Brasilseg, e a melhora na margem operacional da BB Corretora.  

 A linha de Prêmios emitidos da Brasilseg (ex-DPVAT) cresceu 17,3% entre os trimestres 

comparáveis, acima do intervalo previsto entre 5% e 10%, explicado pelo crescimento das emissões 

de seguro rural e do seguro prestamista, reflexo da aceleração nas vendas e melhora do índice de 

cancelamento.  

 Já as Reservas de previdência – PGBL e VGBL da Brasilprev cresceram 9,1%, abaixo do piso do 

intervalo previsto, entre 10% e 13%, em função do maior índice de resgates e pela rentabilidade 

negativa nos fundos de investimento onde estão aplicados os recursos dos planos de previdência. 

ANEXOS 
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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 relatór io 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. 
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