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Porto Seguro (PSSA3 – Compra) 

Resultado operacional sólido no 3T20 com incremento de 
receitas e redução da sinistralidade 

A companhia registrou no 3T20 um lucro líquido de R$ 402 milhões, 20% acima do 3T19 (R$ 335 
milhões), reflexo do forte crescimento do resultado operacional de seguros impactado positivamente 
pela redução de sinistralidade, aliado a melhora do resultado operacional de outros negócios. O 
resultado financeiro apresentou rentabilidade de 245% do CDI no 3T20 vis a vis 175% do CDI em 
igual trimestre do ano anterior. O ROAE elevou-se de 18,8% no 3T19 para 20,3% no 3T20. No 
acumulado de 9M20 o lucro líquido cresceu 27% ante igual período de 2019 somando R$ 1,3 bilhão, 
com +2,9pp no ROAE para 22,0% com destaque para o resultado financeiro de 305% do CDI no 9M20 
acima de 164% do CDI no 9M19. A empresa adotou diversas ações comerciais para proteção e 
crescimento de sua carteira de clientes. Os índices de renovação tem se mantido elevados e a 
empresa segue agregando vendas novas a sua carteira. Sua estratégia busca a redução dos custos, 
melhora de eficiência operacional e maior rentabilidade. Seguimos com recomendação de COMPRA 
para PSSA3 e Preço Justo de R$ 65,00/ação. 

Destaques do resultado e da teleconferência 

As Receitas Totais cresceram 4,7% no 3T20 ante o 3T19 para R$ 4,9 bilhões por conta do incremento dos 

prêmios de seguros emitidos e do aumento das receitas de operações de crédito e de serviços, que 

compensaram a redução na linha de seguros e previdência. No acumulado de 9M20 as receitas totais 

somaram R$ 13,6 bilhões e leve alta de 1,5% em relação aos 9M19, cujo crescimento se compara ao CAGR de 

4,2% dos últimos 5 anos terminados em 2019.  

Os prêmios de seguros no 3T20 cresceram 4,6% em relação ao 3T19, refletindo principalmente, a 

recuperação dos seguros de Auto e Patrimoniais e o aumento nos prêmios do segmento Saúde. O 

desempenho do Auto (+20,4% em base trimestral e +0,8% em comparação ao 3T19) é explicado pela 

manutenção dos índices de renovação em patamares elevados e pelo aumento das vendas novas, levando a 

um acréscimo de 87 mil veículos na frota segurada em relação ao 2T20.  

 No segmento Saúde, os prêmios evoluíram 12,0% entre o 3T20 e o 3T19, após o incremento de 3,1% 

no número de vidas seguradas. Já o segmento Patrimonial cresceu 7,6% na mesma base de 

comparação, impulsionado pelo crescimento dos seguros residenciais.  

 O seguro de Vida ficou praticamente estável no 3T20 (+0,5% em 12 meses), com desempenho 

favorável no segmento Vida Individual compensando a queda nos prêmios dos seguros de Viagem e 

Massificados – que ainda refletiram os efeitos da pandemia sobre as vendas.  

Fig.1 – DRE - Principais indicadores 

 

Tomando por base a comparação no acumulado de 9 meses, as receitas totais foram impulsionadas 

principalmente pelos Negócios Financeiros (Consórcio, Cartão de Crédito, Financiamento e Gestão de 
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Ativos), que cresceram 11,0% no período. As receitas de produtos de Serviços (Alarmes Monitorados, 

Serviços Médicos, H4Pet, Porto Carro Fácil, entre outros) registraram alta de 4,2% enquanto os prêmios 

emitidos de seguros e contribuições de previdência permaneceram praticamente estáveis (+0,6%). Para 2021 

em diante esperamos a retomada desta média de crescimento de receita, reflexo da estratégia de 

diversificação de negócios realizada nos últimos anos e que resultou no melhor desempenho operacional. 

O índice combinado de seguros atingiu 87,9% no 3T20, uma melhora de 6,0pp em relação a 93,9% do 3T19, 

refletindo principalmente a queda de 6,3pp na sinistralidade total cujo índice alcançou 46,7% ao final do 

trimestre, sensibilizando o ROAE de Seguros que se elevou de 18,7% para 21,1% entre os trimestres 

comparáveis. Destaque para a melhora na subscrição e precificação de risco e pela redução da sinistralidade 

do segmento Auto (-11,2pp do 3T20 ante o 3T19) e do Saúde, com queda de 6,1pp em função do decréscimo 

dos procedimentos eletivos realizados no período. No acumulado do ano o índice combinado registrou 

redução de 94,2% no 9M19 para 88,6% no 9M20, explicado também pela redução de sinistralidade. Nesta 

base de comparação o ROAE de Seguros cresceu de 18,1% para 24,9%. 

As despesas administrativas e outras operacionais (DA+DO) alcançaram R$ 539 milhões no 3T20, com queda 

de 5,1% em relação ao 3T19 e R$ 1,7 bilhão no 9M20 (-3,7% ante o 9M19). Destaque para a redução de 0,8pp 

no índice de despesas administrativas e operacionais (DA+DO) para 14,6% no trimestre e queda de 0,9pp no 

índice acumulado de 9 meses para 15,4%. A companhia tem realizado um grande esforço na redução destas 

despesas, mantendo a trajetória de aumento da eficiência operacional ao longo nos últimos cinco anos, que 

pode ser confirmado pela redução de 6,0% nos últimos 5 anos ante inflação de 18,4% (medida pelo IPCA) no 

mesmo período. Seguimos com expectativa de relativa melhora nesta linha, resultando em ganhos de 

eficiência e de rentabilidade. 

O ROAE recorrente dos Negócios Financeiros e Serviços (cartão e financiamento, consórcio, serviços 

médicos, carro fácil e outros) alcançou 17,9% no 3T20 (+0,5pp ante o 3T19) sensibilizado pelos resultados das 

Operações de Crédito e do Consórcio. No acumulado de 9M20 o ROAE caiu 2,4pp para 19,4% impactado por 

aumento de provisões nas Operações de Crédito. Nesta base de comparação o Lucro líquido do segmento 

registrou alta de 6,0% somando R$ 203 milhões.  

O total de receitas de crédito e financiamento cresceu 4,4% no 3T20 ante o 3T19 para R$ 410 milhões, 

reflexo da alta de 24,5% da carteira e expansão de 17,3% dos cartões de crédito ativos. No 9M20 as receitas 

de crédito e financiamento cresceram 10,4% alcançando R$ 1,3 bilhão. O índice de inadimplência (NPL 90 

dias) do 3T20 registrou queda de 0,9pp em relação ao 2T20 para 5,2%, ainda assim, abaixo de 6,2% do 

mercado, em função do gerenciamento da carteira e renegociações de dívidas. Ao final do trimestre o índice 

de cobertura era de 142% ante 135% do trimestre anterior. 

O resultado financeiro consolidado do 3T20 registrou queda de 50,4% para R$ 125 milhões em relação ao 

3T19, acumulando do 9M20 R$ 621 milhões (-19,4% ante o 9M19). No 3T20, a carteira total de aplicações 

financeiras (R$ 14,5 bilhões) resultou num rendimento de 1,77% (343% do CDI). No 9M20, a rentabilidade da 

carteira de aplicações financeiras alcançou 7,01% (307% do CDI). Esse retorno consistente e acima do CDI é 

explicado principalmente pelo desempenho positivo das alocações em títulos indexados à inflação e dos ativos 

alocados em renda variável e títulos privados. Ao final de setembro a companhia possuía uma confortável 

disponibilidade de caixa de R$ 2,5 bilhões. 

Os investimentos cresceram de R$ 163 milhões no 9M19 para R$ 240 milhões no 9M20. No acumulado do 

ano, a maior parte dos investimentos (96%) foi alocada em 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. Para tanto consideramos o fluxo 

de caixa e o Modelo de desconto de Dividendos - DDM, um custo de capital de 9,5%, taxa de crescimento na 

perpetuidade de 3,0%, um payout médio de 41% 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 9,8x 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. 

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 

 

 

  

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 relatório 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 
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