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LUCRO LÍQUIDO DA BB SEGURIDADE
ALCANÇA R$882,7 MILHÕES NO 1º TRIMESTRE DE 2020
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Nos três primeiros meses de 2020, a BB Seguridade reportou lucro líquido de R$882,7
milhões, queda de 12,9% em relação ao mesmo período do ano passado. A redução do
lucro líquido foi motivada pela queda do resultado financeiro, influenciada pela
redução da taxa Selic, por perdas de marcação a mercado nos títulos pré-fixados longos
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e pelo descasamento temporal na atualização de ativos e passivos dos planos de
previdência de benefício definido. Adicionalmente, a alienação da participação
acionária no IRB Brasil RE, em julho de 2019, também contribuiu para a retração do

BB Seguridade | Prêmios, contribuições e
arrecadação (R$ milhões)

lucro líquido, considerando que no 1T19 a receita proveniente desse investimento
representou quase 5% do lucro líquido da Companhia.
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Por outro lado, o resultado operacional combinado das empresas do conglomerado
cresceu 19,6%, superando o intervalo de +7,0% a +13,0% do Guidance 2020, puxado
principalmente pela redução da sinistralidade nas operações de seguro e pelo bom
desempenho comercial no seguro rural, no seguro prestamista e na arrecadação em
planos de previdência.
O volume total de prêmios emitidos de seguros, contribuições de previdência e
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Brasilseg | Prêmios emitidos (R$ milhões)

arrecadação com títulos de capitalização alcançou R$13,3 bilhões no primeiro
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trimestre de 2020, com crescimento de 19,0% em relação ao mesmo período de 2019.
Cabe ressaltar que a dinâmica de crescimento persistiu até a primeira metade do mês
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de março, no entanto, logo após a decretação da pandemia da Covid-19, observou-se
uma inversão de tendência, com desaceleração do faturamento na maioria das linhas
de negócio.
Apesar dos impactos da pandemia na BB Seguridade terem sido limitados no primeiro
trimestre do ano, o cenário de incerteza e de alta volatilidade gerado acarretou
mudanças significativas nas premissas que embasaram as projeções divulgadas no
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Guidance 2020. Dessa forma, a Companhia optou por suspender seu guidance,
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impactos da pandemia na economia e as repercussões em seus negócios, o que lhe
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retomando as projeções tão logo haja redução do nível de incerteza quanto aos
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permitirá estimar de forma mais adequada suas métricas de resultado para o ano de
2020.

▪

SEGUROS: PRÊMIOS EMITIDOS CRESCEM 17,3%
2T18

A emissão de prêmios de seguros, desconsiderando prêmios de DPVAT, cresceu 17,3%
no primeiro trimestre do ano, acima do intervalo de +5,0% a +10,0% inicialmente
projetado no Guidance 2020, impulsionada pelo crescimento de 31,3% dos prêmios de
seguro rural e de 30,0% dos prêmios de seguro prestamista.
Outro ponto de destaque foi a queda de 7,4 p.p no índice de sinistralidade,
concentrada nas modalidades de seguros rurais (-7,9 p.p.), prestamista (-7,8 p.p.) e
vida (-6,1 p.p.).

▪

PREVIDÊNCIA: CONTRIBUIÇÕES CRESCEM 25,0%

BB Seguridade Participações S.A. – Resultado do primeiro trimestre de 2020
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O volume de contribuições de previdência cresceu 25,0% em comparação com o 1T19, com
adição de 361 mil planos à base. Esta evolução contribuiu para um crescimento de 71,1%
da captação líquida.
As reservas de PGBL e VGBL aumentaram 9,1% em 12 meses, alcançando o saldo de
R$275,5 bilhões ao final de março.

▪

COMBATE À COVID-19

Diante do novo cenário gerado pela pandemia da Covid-19, buscando garantir a
continuidade dos negócios, a segurança de seus colaborares e contribuir para o bem-estar
dos seus clientes e da sociedade, a Companhia declarou um Plano de Ação, tendo como
foco os seguintes pilares:
1)

cuidar das nossas equipes;

2)

estar ao lado dos clientes e da sociedade;

3)

garantir a sustentação da Companhia; e

4)

preparar-se para o pós-crise.

Para cuidar de suas equipes e colaborar com a sociedade e com as autoridades na
contenção do vírus, foi adotado o trabalho remoto para todos os colaboradores da BB
Seguridade, além de medidas como o cancelamento ou adiamento das viagens
internacionais e nacionais, a suspensão de treinamentos e eventos corporativos
presenciais e o incentivo à adoção de soluções de teleconferência e videoconferência para
realização de reuniões internas e externas.
Nossos clientes continuam sendo atendidos e apoiados em suas necessidades, e os
seguros, no cenário atual, apresentam-se como um grande aliado para trazer a serenidade
e a segurança esperada por aqueles que já utilizam nossos produtos e serviços, além dos
que desejarão consumi-los a partir desta situação adversa. Nesse sentido, a BB Seguridade
e sua investida Brasilseg tomaram a decisão de pagar, excepcionalmente, todas as
indenizações de seguros de vida, prestamista e habitacional referente a sinistros de
segurados com a COVID-19, mesmo que as condições das apólices excluam a cobertura de
pandemia.
Também foram ampliados os limites de atendimento em canais digitais e mantido o foco
na complementação das jornadas de autosserviço. Oferecemos, ainda, benefícios e
serviços úteis para que nossos clientes passem pela situação de isolamento social de forma
tranquila.
No campo social, dado que a pandemia já afetou consideravelmente a conjuntura
socioeconômica doméstica e sempre pensando na proteção e no cuidado com as pessoas,
a BB Seguridade aprovou a doação de até R$ 40 milhões para o fornecimento de alimentos
e produtos de limpeza e higiene para as pessoas que estão no grupo de risco, ou em
situação de vulnerabilidade social, em todas as regiões do país.
Tomar as medidas que sustentem nosso negócio atual, enquanto mantemos o olhar para
o novo normal, completam a atuação da Companhia no enfrentamento dos efeitos
decorrentes da Covid-19. Priorizamos, então, a geração de receitas com negócios mais
aderentes e menos impactados pela situação, garantindo que entregas estratégicas de
tecnologia não percam o ritmo, além de acelerarmos projetos com alto potencial para
capturar oportunidades de mercado.
Dessa forma, a empresa vem monitorando e se adaptando aos impactos e avaliando os
cenários que afetaram ou possam vir a afetar suas operações, com avaliação diária da
situação, atualização das medidas preventivas e ações de minimização de riscos e
coordenação da execução de planos de ação no Grupo Coordenador de Continuidade.
Entendemos que a alta qualificação dos colaboradores e os níveis adequados de capital e
liquidez da BB Seguridade e de suas investidas garantem as condições para que
ultrapassemos esse desafio da melhor maneira possível, sendo que, até o momento, não
se vislumbra impactos significativos que possam comprometer a continuidade e a
sustentabilidade das operações.

