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Resultado mensal com lucro e tendência de melhora gradual 

O IRB registrou em agosto de 2021 um lucro líquido de R$ 84,8 milhões, sensibilizado positivamente 

por ganho de ação judicial referente ao PIS/PASEP. No acumulado dos oito primeiros meses de 2021 

o prejuízo é de R$ 168,9 milhões, com redução de 77% em relação ao prejuízo líquido de R$ 734,0 

milhões dos 8M20. Conforme destacado, ao excluir o efeito dos negócios descontinuados e dos 

resultados não recorrentes, o prejuízo líquido nos 8M21 reduz-se a R$ 36,1 milhões. Destaque para o 

incremento dos prêmios retidos no mês e para a redução da sinistralidade em ambas as bases de 

comparação, no mês e no acumulado de 2021.  

Reiteramos que 2021, embora apresente melhora gradativa, ainda será de transição, com a 

companhia priorizando o mercado local, concentrando esforços nos seus segmentos mais rentáveis. 

Nesse contexto o volume de prêmios no mercado doméstico se mantém consistente (+27,2% no mês 

e +7,5% nos 8M21). Seguimos com recomendação de COMPRA e Preço Justo de R$ 7,60/ação. 

Destaques  

Prêmio emitido alcançou R$ 750,5 milhões em agosto, com alta de 7,6% em relação a agosto de 2020, sendo 

R$ 454,7 milhões no Brasil (+27,2) e R$ 295,8 milhões no exterior (-13,0%).  No acumulado dos oito primeiros 

meses de 2021, o prêmio emitido somou R$ 6,0 bilhões, com queda de 11,4% em relação a igual período de 

2020, sendo R$ 3,7 bilhões no Brasil (+7,5%) e R$ 2,3 bilhões no exterior (-30,6%). A redução dos prêmios com 

origem no exterior está em linha com a estratégia de re-underwriting da companhia, sendo que o crescimento 

do prêmio no mês foi sustentado pelo incremento no mercado doméstico. 

Prêmio Ganho foi de R$ 631,1 milhões em ago./21, com redução de 4,8% em 12 meses. Nos oito primeiros 

meses de 2021, o prêmio ganho foi de R$ 4,2 bilhões com queda de 6,7% em relação aos 8M20.  

Índice de sinistralidade de 84,6% em agosto de 2021 apresentou melhora de 5,0pp em relação a 89,6% de 

agosto de 2020. A despesa de sinistro em ago./21 alcançou R$ 533,7 milhões, 10,1% inferior a R$ 593,8 

milhões de ago./20. Nos 8M21 o índice de sinistralidade foi de 87,2% equivalente a uma despesa de sinistro de 

R$ 3,7 bilhões, ante 103,7% nos 8M20 ou R$ 4,7 bilhões. A sinistralidade, excluído os efeitos dos negócios 

descontinuados, nos oito primeiros meses deste ano foi de 80,8%. 
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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 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 
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 da Resolução CVM nº 20/2021. 
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. 

 


