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Porto Seguro (PSSA3 – Compra) 

Operacional sólido no 1T20 compensa parcialmente a piora do 
resultado financeiro 

A companhia se destaca pela liderança nos segmentos de Seguro Auto, Residência e Empresarial e 
deve se beneficiar num cenário de retomada da atividade econômica e melhoria do ambiente de 
negócios. No 1T20 o lucro líquido somou R$ 228 milhões, 24% abaixo do 1T19, reflexo da forte queda 
das aplicações financeiras, impactadas pela queda no preço dos ativos de renda variável. Nesta base 
de comparação os Prêmios cresceram 2% e o índice combinado de seguros atingiu 94,1%, uma 
melhora de 1,1pp pela queda da sinistralidade e a redução de despesas administrativas e 
operacionais.  

A despeito da pandemia a Porto Seguro segue com uma estrutura sólida para o enfrentamento da 

crise, tendo encerrado o trimestre com uma disponibilidade de capital de R$ 2,3 bilhões. A empresa 

adotou diversas ações comerciais para proteção de sua carteira de Clientes e tem mantido índices de 

renovação elevados. Sua estratégia busca a otimização dos custos, a melhora de eficiência 

operacional e maior rentabilidade. Revisitamos o modelo de precificação à luz de novas premissas 

macroeconômicas e perspectivas dos negócios. Fizemos um ajuste no Preço Justo de R$ 70,00/ação 

para R$ 65,00/ação e seguimos com recomendação de COMPRA para PSSA3. 

Destaques  

O lucro líquido do 1T20 somou R$ 228 milhões, com queda de 24% ante os R$ 300 milhões do 1T19, 

impactado pela queda do resultado financeiro, atenuado pelo forte crescimento de 52% do resultado 

operacional – o maior patamar histórico da companhia para um primeiro trimestre. Nesta base de 

comparação o ROAE caiu de 17,6% para 12,3%. Em base ajustada “excluindo o efeito do excesso de capital e 

considerando uma remuneração de 100% do CDI para os investimentos, a rentabilidade teria sido de 19,4% 

no trimestre e de 21,0% em igual período de 2019”.  

 Ainda, como percentual do CDI, a rentabilidade passou de 275% no 1T19 para 300% no 1T20. Por 

segmento de negócio 45% do lucro líquido do 1T20 veio do semento Auto, 40% dos demais seguros 

e 15% dos demais negócios e Holding.  

 A taxa Efetiva de IR sobre o resultado antes dos Impostos foi de 40,0% no 1T20 ante 39,2% no 

1T19. 

Fig.1 – DRE - Principais indicadores 

 

As Receitas Totais cresceram 3,7% no trimestre se compara ao CAGR de 4,2% dos últimos 5 anos. No 1T20 

em relação ao 1T19 as receitas consolidadas cresceram 3,7% para R$ 4,5 bilhões, impulsionadas 

principalmente pelos Negócios Financeiros (Consórcio, Cartão de Crédito, Financiamento e Gestão de 

Ativos), que cresceram 18,4% no período. As receitas de produtos de Serviços (Alarmes Monitorados, 

Serviços Médicos, H4Pet, Porto Carro Fácil, entre outros) registraram alta de 6,5% enquanto os prêmios 

emitidos de seguros e contribuições de previdência – ex DPVAT cresceram 1,8%. Lembrando que as receitas 

Victor Luiz de F Martins, CNPI 

vmartins@plannercorretora.com.br 

+55 11 2172-2565 

Disclosure e certificação do analista 
estão localizados na última página 

deste relatório. 

 

mailto:vmartins@plannercorretora.com.br


 

Página | 2  
 

18 de junho de 2020 

Porto Seguro S.A.  

ANÁLISE DE INVESTIMENTO 
RELATÓRIO DE ANÁLISE 

de DPVAT, em janeiro de 2020, passaram a ser contabilizadas de forma líquidas, na linha de outras receitas e 

despesas operacionais de seguros.   

 Os prêmios de seguros (ex DPVAT) encerraram o trimestre com uma evolução de 2,3% em 

comparação ao mesmo período do ano anterior, alavancados pelo desempenho dos seguros de 

Saúde (+19,6%), Vida (+12,3%) e Riscos Financeiros (+29,6%).  

 Os prêmios do seguro Patrimonial cresceram 5,6% entre os trimestres comparáveis. Já no seguro 

Auto, seu principal segmento de atuação, a empresa registrou queda de 2,8% explicada 

principalmente por maior competição. 

 A aceleração do crescimento é um dos principais objetivos estratégicos da companhia, somado a 

diversificação, aumento do número de clientes e do cross-selling, pela oferta de produtos e serviços 

e foco na inovação e no incremento de rentabilidade. 

O resultado operacional de seguros e de outros negócios somaram R$ 421,2 milhões no 1T20 com expressivo 

crescimento de 52,0% ante R$ 277,1 milhões do 1T19. Esta forte evolução mitigou parcialmente os impactos 

gerados pelo vírus Covid-19 nos investimentos de renda variável.  

O resultado financeiro consolidado caiu de R$ 271,1 milhões positivos no 1T19 para R$ 1,5 milhão negativo 

no 1T20, reflexo da forte redução das aplicações financeiras, impactadas pela queda no preço dos ativos de 

renda variável no trimestre. Nesta base de comparação a Carteira de Aplicações reduziu-se de R$ 14,7 

bilhões para R$ 13,7 bilhões.  

 O Ibovespa registrou queda de 36,9% no 1T20 e alta de 30,9% no 2T20 até ontem (17 de junho de 

2020) o que nos permite antever um resultado financeiro bem melhor a despeito da redução do CDI 

entre os trimestres. Lembrando também que a companhia reforçou seu posicionamento no mercado 

de renda variável após a forte queda em março. 

As despesas administrativas e outras operacionais (DA+DO) do 1T20 alcançaram R$ 600 milhões e queda de 

2% ante R$ 612 milhões de igual período do ano anterior. O índice de despesas administrativas + outras 

operacionais (DA+DO) recuou 0,5pp no 1T20 frente o 1T19 para 15,6% reflexo dos esforços para aumentar a 

eficiência operacional e alavancar o crescimento dos negócios. Em 2019 estas despesas caíram 1% ante 2018 

para R$ 2,4 bilhões. O índice de DA+DO recuou 0,5pp no último ano para 16,4% e 3,6pp nos últimos quatro 

anos. 

 O Índice Combinado recuou 1,1pp no 1T20 versus o 1T19 para 94,1% principalmente explicado pela 

redução de 1,5pp do índice de sinistralidade que fechou o trimestre em 52,6% e de despesas 

administrativas (-0,5pp para 13,2%). O índice de outras operacionais permaneceu estável em 2,4%. 

Negócios Financeiros e Serviços. As receitas cresceram 15,4% para R$ 715 milhões. Destaque para o 

incremento de 87,6% do resultado operacional para R$ 186 milhões e o crescimento de 100,2% do lucro 

líquido totalizando R$ 126,3 milhões. O ROAE cresceu de 22,0% no 1T19 para 36,7% no 1T20, em função da 

rentabilidade dos Negócios Financeiros, da melhora do resultado de Serviços e do resultado não recorrente 

da venda da carteira de Monitoramento Residencial. 

Os investimentos cresceram de R$ 36 milhões no 1T19 para R$ 59 milhões no 1T20. Desse total, 87,5% foi 

alocado no desenvolvimento de sistemas, aquisição de licenças de software e investimentos em hardwares , 

destinados ao aprimoramento e controle de processos e renovação tecnológica. 

A precificação da companhia aponta para um Preço Justo de R$ 65,00/ação e um potencial de alta de 28,0% 

ante a cotação de R$ 50,79/ação (17/06/2020). Para tanto consideramos o fluxo de caixa e o Modelo de 

desconto de Dividendos - DDM, um custo de capital de 10,0%, taxa na perpetuidade de 3,0%, um payout 

médio de 42,6% em todo o horizonte de projeção e premissas de crescimento que entendemos como 

sustentáveis para os próximos anos. No preço atual o P/L para 2020 é de 12,7x e a cotação sobre o valor 

patrimonial (P/VPA) alcança 1,8x. 
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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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