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Comentário de Desempenho – Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 

 

Senhores Acionistas 

Submetemos à apreciação dos senhores o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e o 

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis do IRB Brasil RE relativos ao 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, bem como os Pareceres dos Auditores Atuariais 

Independentes. 

  

As provisões técnicas e os ativos de retrocessão registrados nas Demonstrações Contábeis e os demonstrativos 

do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, dos créditos com 

retrocessionários relacionados a sinistros e despesas com sinistros, da solvência e dos limites de retenção (em 

conjunto denominadas "Informações Atuariais") do IRB Brasil RE foram examinadas pela Ernst & Young (EY) na 

qualidade de auditores atuariais independentes, em atendimento aos requerimentos regulatórios, inclusive no 

que se refere às normas emitidas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e aos princípios atuariais 

divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA. Em atendimento às práticas de governança do IRB, essas 

mesmas informações atuariais continuaram a ser também examinadas pela PricewaterhouseCoopers Serviços 

Profissionais Ltda., de forma que houve uma dupla auditoria atuarial independente.    

 

As Demonstrações Contábeis consolidadas foram preparadas conforme as práticas adotadas no Brasil, emitidas 

pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), associadas às normas estabelecidas pela Lei das Sociedades 

por Ações (Lei 6.404/76), pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), pelo Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) e de acordo com os Padrões Internacionais de Demonstrações Contábeis – 

International Financial Reporting Standards (IFRS).  

 

As informações apresentadas neste material estão disponíveis no site de Relações com Investidores (RI) do IRB 

Brasil RE (http://ri.irbre.com/ptb/central-de-resultados) e no site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM 

(www.cvm.gov.br). 

 

I- MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO 

Com foco em atendimento de alta qualidade aos clientes, eficiência e nas pessoas, construímos em 2019 mais 

um ano de resultados sólidos do IRB Brasil RE, com crescimento do volume de prêmios e do lucro. Ao 

completarmos 80 anos de atuação, avançamos em transformação digital, antecipando o futuro do mercado de 

seguros e resseguros; nos tornamos uma corporation, empresa de capital difuso e sem acionista controlador e 

reafirmamos nossa liderança de mercado no Brasil e presença nos principais mercados da América do Sul.  

 

Identificamos um cenário de mudança do mercado segurador e começamos a agir a partir de agora para capturar 

os benefícios de assumir a frente na resposta aos desafios representados por novas tecnologias e novos 

comportamentos do consumidor. Estamos investindo em inovação, com ênfase em transformação digital, em um 

processo que terá retorno em médio e longo prazos, mas que é essencial para a construção do futuro. Somos 

uma empresa ágil para criar produtos e serviços, o que nos torna, dentro do mercado segurador e ressegurador, 

a melhor opção para fintechs, construtechs, healthtechs, logtechs e big techs desenvolverem o negócio de 

seguros dessas novas empresas, mantendo, porém, o foco total em continuar atendendo nossa base de clientes 

e apoiando-os em sua transformação digital. 

 

http://ri.irbre.com/ptb/central-de-resultados
http://www.cvm.gov.br/
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Nessa direção, subscrevemos 8,93% das ações da B3i, uma das principais iniciativas globais de desenvolvimento 

de novas tecnologias para o setor, incluindo o registro dos contratos de seguros por meio de uma plataforma 

blockchain, assumindo posição de vanguarda nesse tema crucial para os negócios. 

 

Mantemos firme nossa estratégia de crescimento, com entrega de resultados consistentes. Identificamos 

perspectivas animadoras para 2020, com potencial de evolução especialmente no agronegócio, efeito do maior 

subsídio para o seguro rural, elevado pelo governo de aproximadamente R$400 milhões em 2019 para cerca de 

R$1 bilhão em 2020. A Federação Nacional de Seguros Gerais (Fenseg), por exemplo, estima que produtores 

reservem até 20% mais recursos para minimizar prejuízos às lavouras ou garantir rentabilidade no caso de forte 

oscilação de preços.  

 

Outro driver de crescimento será o setor de óleo e gás, que está apresentando desempenho acima do Produto 

Interno Bruto (PIB) e deve ser uma alavanca importante para o setor de seguros em 2020. Há boas expectativas 

também para seguros patrimoniais, impulsionados pela retomada de lançamentos imobiliários vistos como 

alternativa de investimento em um cenário de juros em queda. Mais uma oportunidade vem da eliminação da 

obrigatoriedade de apólices anuais de seguros, determinada pela Susep em agosto, o que deve criar negócios 

para os quais já estamos preparados, como a oferta de apólices flexíveis, válidas por meses, dias, horas, ou 

quaisquer outros critérios estabelecidos no plano de seguro. 

 

Estamos comprometidos em ser uma empresa extremamente eficiente e ágil, que atua com seriedade, mantém 

um estruturado modelo de gestão de riscos e prioriza a geração de resultados crescentes e sustentáveis. Com 

essa condição, reafirmamos iniciativas para manter nossa posição de liderança no Brasil e intensificar o processo 

de expansão internacional. 

 
II- RECONHECIMENTOS 

 
O desempenho do IRB Brasil RE foi reconhecido por diversos prêmios ao longo de 2019, destacando-se: 
 

• Melhor Empresa da Bolsa, na categoria revelação. Criado pelo InfoMoney em parceria com o Ibmec e a 

Economática, o ranking avaliou empresas que abriram capital nos últimos três anos com base em três 

critérios: rentabilidade, desempenho das ações e práticas de governança corporativa. 

• Primeiro lugar do ranking do Prêmio Broadcast Empresas, que analisou 190 companhias de capital aberto 

que negociam ações na B3, a bolsa paulista, e Destaque do Novo Mercado, por triplicar o valor de mercado 

desde a abertura do capital, em 2017.  

• Latin America Executive Team 2019, da Institutional Investor, na categoria Instituições Financeiras, como 

melhor CEO, melhor CFO, melhor profissional de Relações com Investidores (RI), melhor time de RI e 

melhor programa de RI, além de segundo lugar em três categorias: website, analyst day e melhores práticas 

de governança.  

• Líder no ranking das maiores empresas de resseguros do país, no anuário Valor 1000, que publica análise 

das mil maiores companhias do país a partir de comparações de demonstrações financeiras consolidadas.  

• Melhor Empresa de Resseguros do Brasil, concedido pelo International Finance Magazine (IFM). 

• Entre as três principais empresas do setor de Seguros, Previdência e Capitalização pelo Estadão Empresas 

Mais.  
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III- GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

A partir de julho de 2019, a Companhia passou a ter capital pulverizado, deixando de ter acionistas controladores, 

o que reforçou o compromisso de adotar altos padrões de governança corporativa. 

 

A condição de tornar-se uma corporation foi permitida por mudanças de regulamentação para o setor de seguros, 

determinadas pela Resolução nº 373 do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e pela Circular nº 589  

da Superintendência de Seguros Privados (Susep). Na sequência, União Federal e BB Seguros Participações, 

que integravam o bloco de controle da Companhia, realizaram oferta secundária e venderam 83,98 milhões de 

ações ordinárias. Com isso, o acordo de acionistas foi rescindido, tendo a União Federal mantido apenas uma 

única ação preferencial (golden share). 

 

A estrutura de governança da Companhia é formada por Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria-

Executiva e Comitês Executivos e Estratégicos que assessoram a Diretoria e o Conselho de Administração. Esses 

órgãos desempenham funções específicas, de forma a assegurar transparência e melhores práticas de gestão e 

supervisão do desempenho. Conta ainda com uma Secretaria, que responde diretamente pelo apoio direto a 

todas as atividades do Conselho de Administração, bem como assegura que o fluxo de informações seja 

direcionado tempestivamente, de maneira segura, a todas as instâncias. 

 

O Conselho de Administração é composto por oito membros titulares e respectivos suplentes, eleitos pela 

Assembleia Geral dos Acionistas para mandatos de dois anos, sendo permitida a recondução. É responsável por 

estabelecer as diretrizes e estratégias do negócio, avaliar a exposição a riscos e a eficácia dos sistemas de 

gerenciamento de riscos, controles internos e integridade/conformidade, entre outras atribuições legais e 

estatutárias. 

  

Seis comitês apoiam o Conselho de Administração (Governança Corporativa; Investimentos; Auditoria; Gestão 

de Pessoas; Gestão de Riscos e Subscrição), mantendo uma agenda regular de trabalho para acompanhamento, 

monitoramento e suporte da gestão do IRB Brasil RE. 

 

O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador dos atos de gestão administrativa, em defesa da Companhia e dos seus 

acionistas. É instalado a pedido da Assembleia Geral dos Acionistas e atualmente integrado por quatro membros. 

A Diretoria-Executiva é eleita pelo Conselho de Administração para mandatos de dois anos. No final de 2019, era 

integrada por um presidente e dois vice-presidentes (Financeiro e de Relações com Investidores e Riscos e 

Conformidade), que atuam com o apoio de 13 diretores não estatutários. 

 

Os órgãos de fiscalização e controle devem desempenhar suas atribuições estatutárias observando os princípios 

estabelecidos na Política de Governança Corporativa, para assegurar a implantação de procedimentos eficazes 

de gestão. 

 

Durante 2019 foram realizadas 45 reuniões do Conselho de Administração, 58 reuniões de Diretoria, 16 reuniões 

do Conselho Fiscal, 17 reuniões do Comitê de Auditoria, além de outras reuniões dos comitês dos órgãos de 

assessoramento. 

 

Auditoria externa – O IRB Brasil RE e suas controladas adotam como procedimento formal certificar-se de que 

os auditores externos não sejam afetados quanto à independência e à objetividade necessárias ao desempenho 
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de seu trabalho, adequando-se assim à Instrução CVM nº 381/03. No exercício de 2019, a PwC prestou à 

Companhia serviços adicionais no valor total de R$ 2,1 milhões para emissão de cartas confortos no contexto da  

oferta de ações do IRB nos mercados brasileiro (local), americano (US) e internacional (Non-US) e auditoria 

atuarial. O valor corresponde a 48% dos honorários relativos aos de serviços de auditoria externa. O valor do 

contrato de auditoria externa atuarial com a E&Y foi de R$ 220 mil para 2019. 

 

a) Gestão de Risco 

A Companhia adota desde 2013 uma política de gestão de riscos, com o objetivo de reduzir riscos de subscrição, 

mercado, crédito, operacionais, estratégicos e regulatórios. Essa política é aprovada e revista pelo Conselho de 

Administração, sendo sua aplicação monitorada semestralmente pelo Conselho, trimestralmente pelos Comitês  

de Gestão de Riscos e de Auditoria e regularmente pela Diretoria da Companhia. O Conselho de Administração 

é responsável ainda por aprovar anualmente o Apetite ao Risco da Companhia. 

 

A Administração considera que a estrutura operacional implantada, onde estão integrados os mapeamentos de 

processos, identificação e classificação de riscos e respectivos controles internos para a verificação da efetividade 

da operação, estão em linha com o “Enterprise Risk Management Framework do C.O.S.O.” que reflete as práticas 

mais avançadas de mercado. 

 

A Companhia mantém uma Declaração de Apetite a Riscos, aprovada pelo Conselho de Administração, alinhada 

com os objetivos estratégicos presentes no plano de negócios.  

 

Em 2019, O IRB Brasil RE recebeu da agência A.M. Best, a mais antiga empresa especializada em avaliação de 

riscos do segmento de seguros, um upgrade em sua classificação de risco para Rating A, em escala internacional, 

com perspectiva estável. De acordo com comunicado divulgado pela agência, “As classificações de crédito 

refletem a solidez do balanço patrimonial do IRB, categorizada pela AM Best como mais forte, bem como 

desempenho operacional forte, perfil empresarial neutro e gestão de risco da empresa apropriada.  A melhora 

nos ratings reflete a visão da AM Best em que a solidez do balanço do IRB mostrou melhora continuada a partir 

de um nível já alto de capitalização ajustada ao risco, levando em conta pagamentos de dividendos significativos  

ao longo dos anos, a maior flexibilidade financeira e governança corporativa reforçada após a oferta inicial de 

ações (IPO) na bolsa de valores brasileira em 2017.” 

 

Com a visão de que a gestão de riscos é responsabilidade de toda a organização – Conselho de Administração, 

Diretoria e colaboradores – o IRB segue o modelo de três linhas de defesa, estabelecendo em normativos internos 

os papéis e as responsabilidades para cada uma delas. A primeira linha de defesa é representada pelas áreas 

operacionais, abrangendo os gestores e responsáveis diretos pelos processos da Companhia. As Gerências de 

Riscos Corporativos e Compliance representam a segunda linha de defesa, enquanto a terceira linha é 

representada pela Auditoria Interna. Adicionalmente, as políticas de Know Your Customer e Know your Employee 

ajudam a mitigar riscos. 

 

Foram executados em 2019 testes do Plano de Continuidade de Negócios e do Plano de Recuperação de 

Desastres, como cumprimento de exigências regulatórias e melhores práticas. Foram simulados cenários de 

indisponibilidade de acesso à sede do IRB e ao data center principal, no Rio de Janeiro, assim como de falha 

absoluta em redes de comunicação de voz e dados. Todos os sistemas críticos foram também testados no site 

de contingência em São Paulo. 
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Os órgãos de fiscalização e controle devem desempenhar suas atribuições estatutárias observando os princípios 

estabelecidos na política de Governança Corporativa, sempre com vistas a colaborar na implantação de 

procedimentos eficazes.  

 
b) Ética e Integridade 

A Companhia possui uma série de códigos e políticas que demonstram seu compromisso com a manutenção da 

integridade e da ética em suas atividades, como: (i) Código de Ética e Conduta, (ii) Política de Governança 

Corporativa,(iii) Política de Gestão de Riscos, (iv) Política de Compliance, (v) Política de Prevenção e Combate à 

Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, (vi) Política de Prevenção e Combate à Fraude e à 

Corrupção, (vii) Política de Segurança da Informação e (viii) Política de Alçadas. Em 2019, foram revisadas as 

Políticas de Compliance e Gestão de Riscos, e publicada uma atualização da Cartilha de Prevenção à Fraude.  

 

Em 2019, foi criado o Programa de Integridade, onde foram consolidadas as práticas de compliance e 

governança, com o objetivo de assegurar que a Companhia mantenha de forma eficaz e eficiente a conformidade 

com os seus normativos internos e externos, com agilidade e transparência em suas ações. Ele é segmentado 

em oito frentes de atuação (Patrocínio da Alta Administração; Compliance Regulatório; Estrutura Integrada de 

Gestão de Riscos; Controles Internos; Tecnologia de Informação; Prevenção à Fraude, à Corrupção, ao Conflito 

de Interesses, à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo; Treinamento e Comunicação; e 

Alinhamento Global), auxiliando ainda a enfrentar os desafios de um mercado competitivo e globalizado.  

 

São realizados treinamentos anuais para 100% dos colaboradores, bem como na admissão ou progressão de 

carreira. 

 

A Companhia possui um Canal de Ética Corporativa independente, acessível em seu website, com garantia de 

sigilo e anonimato. 

 
 

IV- INOVAÇÃO 

 

O IRB Brasil RE tem ampliado os investimentos em inovação, consciente de que o mercado de seguros e 

resseguros será completamente diferente num futuro muito próximo, refletindo novas tecnologias e mudança de 

comportamento dos consumidores. Como líder do setor no Brasil, se posicionou como benchmark do mercado e 

motor da transformação digital. E se prepara, assim, para também apoiar os clientes em seus processos de 

digitalização. 

 

A ênfase está em firmar parcerias para desenvolver soluções com startups e fintechs. O IRB oferece uma 

incomparável base de dados de mercado, tecnologia e expertise para gestão de subscrição e precificação, entre 

outros. Exemplo é o acordo firmado com o recém-lançado banco digital C6 e o braço de seguros da fintech, pelo 

qual a Companhia terá preferência nos negócios de seguro prestamista gerados pelos canais de distribuição do 

banco ao longo de dez anos. O IRB vai reter 85% das operações, enquanto o segurador da fintech terá 15%. 

 

Como parte de seu modelo de inovação aberta, a Companhia apoia desde 2018 o Insurtech Innovation Program, 

desenvolvido em parceria com a Mongeral Aegon e PUC-Rio, com o objetivo de realizar pesquisas e inovação na 
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área de seguros e resseguros. Mobilizou cerca de 1 mil alunos, de 15 instituições diferentes, que apresentaram 

42 projetos, dos quais 13 já aprovados e em aceleração. 

 

O IRB está se aprofundando no uso da tecnologia blockchain, uma espécie de banco de dados em que as 

operações são agrupadas em blocos e o registro fica descentralizado como medida de segurança. O objetivo é 

diminuir o custo com fraudes, erros humanos e intermediações desnecessárias para assegurar uma informação 

mais rápida, segura e barata.  

 

Nessa direção, subscreveu 8,93% do capital da B3i Services AG, uma iniciativa global de desenvolvimento de 

novas tecnologias para o setor de seguros e resseguros, controlada por 17 companhias do setor. B3i é uma 

plataforma global de registro de operações por meio de blockchain, que deve permitir ganhos de velocidade, 

transparência, segurança, padronização e integração de dados.  

 

Em outra frente, participou em novembro da Expo ABGR — maior evento de gerenciamento de risco da América 

Latina — quando apresentou dois projetos: Falcon, para gerenciar seguros paramétricos e acelerar o pagamento 

de indenizações, e Cat Hazard, que pretende monitorar eventos catastróficos por meio de redes sociais e assim  

tornar a precificação de seguros ainda mais precisa. As soluções apoiam-se na tecnologia blockchain e no 

monitoramento de redes sociais, respectivamente.  

 

V- DESEMPENHO SOCIOAMBIENTAL 

 

a) Capital Humano 

As pessoas estão no centro de dois valores do IRB Brasil RE: Espírito de Equipe, pelo entendimento de que os 

colaboradores formam um time e que a Companhia cresce com as diferenças e o respeito aos outros; e 

Reconhecimento, com a valorização dos profissionais que fazem o IRB acontecer e a celebração de cada 

conquista. 

 

No encerramento de 2019, atuavam na Companhia 446 colaboradores, sendo 381 empregados próprios e 65 

terceirizados. Entre os empregados, 53% eram homens e 47%, mulheres. Dos cargos de gestão, 40% são 

ocupados por mulheres. A taxa de rotatividade no ano foi de 10,2% (19,9% em 2018).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Atento ao bem-estar de seus colaboradores, o IRB realiza campanhas anuais de engajamento, em parceria com 

a consultoria Mercer. Em 2019, foi criado o Comitê de Engajamento, que envolve diferentes áreas, percepções e 

ideias para assegurar um ambiente de trabalho saudável, com equipes e colaboradores comprometidos. Outras 

iniciativas incluem o Programa de Qualidade de Vida e campanhas com o foco na saúde, como as de vacinação. 

No ano, foi montada uma sala de convivência, com espaço para leitura, prática de jogos coletivos e integração 

382 389 381

64 58 65

446 447 446

2017 2018 2019

Número de Colaboradores

Próprios Terceirizados
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entre os empregados. E por meio do programa Jovem Aprendiz é promovida a inclusão social. Em 2019, 19 

jovens foram convertidos em estagiários, dos quais 21% foram efetivados. 

 

Para manter e atrair talentos, é oferecido um pacote de benefícios que inclui plano de saúde e odontológico aos 

colaboradores e seus dependentes, seguro de vida, vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte e reembolso  

para educação dos filhos prevista em acordo coletivo de trabalho. Adicionalmente, 91% dos empregados aderiram 

ao plano de previdência complementar, que tem coparticipação da Companhia. 

 

O Código de Conduta do IRB estabelece o repúdio a qualquer ação de assédio moral, sexual e práticas 

discriminatórias no que diz respeito a cor, raça, etnia, orientação sexual, religião ou outras. Nesse sentido, apoia 

também a liberdade de associação e mantém uma relação sindical sem conflitos, greves ou paralisações nos 

últimos três anos. 

 

b) Aspectos Sociais 

A Companhia expressa seu compromisso de promover o desenvolvimento da sociedade por meio de iniciativas 

próprias, apoios e parcerias na execução de projetos de responsabilidade social, assim como patrocina ações 

socioculturais com recursos de incentivos fiscais. O foco principal é contribuir para a melhoria de vida de crianças, 

adolescentes e idosos, prioritariamente, na área de saúde. 

 

São promovidas também atividades para grupos em vulnerabilidade social, escolas e instituições sociais, com o 

objetivo de proporcionar novas experiências e ampliar a perspectiva de vida de pessoas a partir de melhorias 

significativas em sua educação e qualidade de vida. 

 

O Programa de Voluntariado mobiliza os colaboradores em ações direcionadas a construir uma sociedade melhor 

e mais solidária. Criado em 2016, o programa prioriza a criação de oportunidades de doação de tempo pelo bem 

comum. É formado por um comitê gestor e executor e mantém quatro linhas de atuação; Vida, Ser, 

Sustentabilidade e Desenvolvimento e Formação. Com a construção coletiva de projetos, o programa leva em 

consideração vontades, habilidades e possibilidades dos participantes, destacando atividades como o Bazar 

Solidário e Doação de Sangue, e também outros eventos como a Semana do Bem e Limpeza de Praia, que 

beneficiaram cerca de 500 pessoas em 2019.  

 

Fornecedores – São adotados critérios rigorosos na contratação de fornecedores, incluindo, por exemplo, a 

política de Know Your Supplier (KYS), em que uma due diligence é realizada antes da assinatura dos contratos 

para assegurar que seus fornecedores cumpram a legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como não 

utilizem trabalho infantil ou escravo e adotem práticas que evitem eventual sinistro ou passivo socioambiental.  

 

c) Aspectos Ambientais 

O IRB Brasil RE tem adotado práticas que visam reduzir os danos ao meio ambiente, como a digitalização de 

processos físicos, programa de reciclagem de lixo, não utilização de copos plásticos, uso eficiente de água e luz 

e a contratação de empresa certificada para o descarte do lixo eletrônico. Desde 2017, os empregados da 

companhia participam das iniciativas de redução da produção de resíduos, por meio do programa Reduza Seus 

Resíduos. Cada colaborador recebeu um copo reutilizável – chamado Menos 1 Lixo – e, na sequência, uma 



 

8 

 

Comentário de 
Desempenho 
2019 

caneca de cerâmica para o cafezinho. Com a iniciativa, deixou-se de utilizar, anualmente, mais de 370 mil copos 

plásticos de água e outros 110 mil de café. 

 

Em 2019, foi instalado sistema de automação energética do prédio-sede, no Rio de Janeiro, pelo qual o consumo 

energético pode ser acompanhado de maneira remota. Em uma segunda fase, será possível também 

remotamente acender e apagar luzes e acionar a refrigeração. Está previsto também instalar um novo sistema 

de controle de uso de água, detectando desperdícios. Esse prédio conta também com telhado verde, com 

cobertura vegetal que proporciona benefícios como, por exemplo, redução da temperatura interna e consequente 

economia de energia, isolamento acústico e bicicletário com tomadas para bicicletas elétricas. 

 

No prédio da filial de São Paulo há reutilização de água de chuva, vidros projetados para reduzir calor interno e, 

consequentemente, consumo de energia, bicicletário e tomadas para carregar carro elétrico. O edifício tem 

certificação Leed Core Shell prata concedida pela Green Build Council para construções autossustentáveis. 

 
d) Responsabilidade Social Corporativa 

O mercado de resseguros guarda grande relação com o desenvolvimento econômico do País. No IRB Brasil RE, 

o desenvolvimento da sociedade é mais que um aspecto importante, faz parte da nossa estratégia. Por meio de 

iniciativas próprias, patrocínios, apoios e parcerias, investimos para melhorar a vida em sociedade, gerando 

propósito e construindo laços responsáveis com o mundo em que vivemos e com as pessoas com as quais nos 

relacionamos. 

 

No campo social, em 2019, investimos R$ 2,23 milhões, sendo R$ 1,87 milhão em patrocínios via leis de incentivo 

fiscal — Pronon, Pronas, FIA e Fundo do Idoso. A estratégia de seleção priorizou projetos que promovem a saúde 

e a qualidade de vida, com foco em crianças, adolescentes e idosos. A partir dessa estratégia, foram selecionadas 

oito iniciativas de instituições como FioCruz (RJ), Fundação do Câncer (RJ), Apae (Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais - RJ e SP), Hospital de Amor (antigo Hospital de Câncer de Barretos - SP), Hospital Angelina 

Caron e Hospital Pequeno Príncipe, ambos em Curitiba (PR).  

 

Além do investimento social via lei de incentivo, realizamos ações sociais estratégicas voltadas para o 

engajamento de nossos colaboradores, o acesso à cultura e o bem da sociedade em geral. Destacamos entre 

elas, (i) apadrinhamento de volta às aulas de quase 160 crianças, que receberam kit de material escolar completo; 

(ii) arrecadação de alimentos para as vítimas das chuvas que afetaram a cidade do Rio de Janeiro em abril;  (iii) 

evento de Dia das Crianças, que integrou filhos de colaboradores e menores assistidos pelo Projeto Sem 

Barreiras; (iv) apadrinhamento de Natal de 244 crianças pelos funcionários; (v) campanha de arrecadação de 

alimentos realizada pelos estudantes do Insurtech Innovation Program, iniciativa de open innovation da 

Companhia; e (vi) promoção de sete visitas guiadas ao Museu do Amanhã, levando cultura e conhecimento para 

aproximadamente 210 crianças, adolescentes e adultos.  

 

O impacto social também foi priorizado na seleção dos patrocínios esportivos.  Foram investidos R$500 mil, por 

meio da Lei de Incentivo ao Esporte, em três projetos. O Sem Barreiras, iniciativa idealizada pelo IRB em parceria 

com a medalhista de vôlei Adriana Samuel, oferece, em um único local, três modalidades olímpicas – judô, 

atletismo e vôlei – para aproximadamente 170 crianças e jovens da região do Estácio e entorno, no centro do Rio 

de Janeiro. O Reação Faixa Preta, do Instituto Reação, que promove o desenvolvimento humano e a inclusão 

social por meio da prática de judô, desde a iniciação esportiva até o alto rendimento. São 1.600 crianças, 
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adolescentes e jovens em nove polos espalhados pela cidade do Rio de Janeiro. Já a Escolinha de Vôlei Adriana 

Samuel — projeto que está em atividade há quatro anos e já atendeu mais de 800 crianças em Deodoro, zona 

oeste do Rio — oferece aulas de vôlei de praia para cerca de 80 menores, entre 7 e 16 anos, em situação de 

vulnerabilidade social.  

 

A estratégia de impulsionar o acesso à cultura, por meio de projetos enquadrados na Lei de Incentivo à Cultura, 

prioriza restauração e manutenção de museus, grandes exposições e projetos relacionados à música.  

 

Nesse contexto, foram investidos R$ 2,75 milhões em três projetos culturais. Entre eles, o Museu do Amanhã 

que, em 2019, recebeu aproximadamente 836 mil visitantes; o Museu de Arte do Rio (MAR), símbolo da 

revitalização da zona portuária carioca, que conta com mais de 30 mil itens no acervo e promove exposições, 

eventos e programas educativos ligados à história e à cultura da cidade; e a Pinacoteca de São Paulo, museu de  

arte mais antigo da cidade, que realiza mostras de sua renomada coleção de arte brasileira e exposições 

temporárias de artistas nacionais e internacionais, além de abrigar um programa educativo abrangente e inclusivo. 

   

O Programa de Voluntariado foi realizado por meio de três projetos — “Cuidando dos seus”, “Ler é amor” e “Saúde 

é vida” — com atividades planejadas anualmente. Entre elas, destaca-se o Bazar Solidário, que beneficia 

regularmente duas instituições; e o Programa de Doação de Sangue, que já possibilitou o banco de sangue da 

Santa Casa de Misericórdia, no Rio, salvar até 560 vidas. Em dezembro de 2019, o Programa de Voluntariado 

encerrou as atividades, e os voluntários tornaram-se Multiplicadores Sociais, participando ativamente da 

concepção, desenvolvimento, planejamento e realização de nossos projetos sociais. 

 

VI- DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

a) Prêmio Emitido 

O volume total de prêmio emitido pela Companhia foi de R$8.515 milhões, 22,3% acima do registrado em 2018.  
 

 

 

Do total de prêmio emitido pela Companhia, R$4.826 milhões foram emitidos no Brasil (56,7% do total) e R$3.689 

milhões no exterior (43,3%). 

4.928 5.784

6.964

8.515

2016 2017 2018 2019

Total de Prêmio Emitido pela Companhia 

(R$ milhões)

+22,3%

+20,4%
+17,4%
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No ano de 2019, o volume total de prêmio emitido no Brasil pelo IRB avançou 14,4% em relação à 2018. O 

maior volume de prêmios emitidos no Brasil refere-se ao segmento patrimonial, correspondente a 33% do total. 

Outros destaques foram: rural (23%) e riscos especiais (14%).  

 

O total do prêmio emitido no Exterior cresceu 34,4%, com destaque para o segmento vida, o qual assumiu a 

liderança, com 37% do volume total de prêmio emitido, seguido por patrimonial (25%) e rural (19%), mesmos 

setores em que a Companhia tem expertise em sua atuação local.  

 

b) Índice de Retrocessão 
 

O índice de retrocessão da Companhia foi de 25,9% em 2019 ante 26,9% em 2018, um recuo de 1 p.p..  

 

Historicamente, a Companhia já apresentou redução relevante 

em seu índice de retrocessão. O índice de retrocessão passou 

de 30,0% em 2017 para 25,9% em 2019, uma redução de 4,1 

p.p..  

Esta diminuição no custo, com a manutenção de cobertura dos 

valores ressegurados, foi possível em função da confiança dos 

seus retrocessionários no bom histórico de sinistralidade 

apresentado pela Companhia, pelo upgrade de rating pela A.M. 

Best, de A- para A, em escala global, e pela melhoria de 

governança com a mudança para status de Corporation. 

 
c) Prêmio Retido 

O total de prêmio retido totalizou R$6.307 milhões no encerramento de 2019, comparativamente a R$5.094 

milhões no ano anterior, com crescimento de 23,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

28,1%
30,0%

26,9% 25,9%

0,0 %

5,0 %
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15, 0%

20, 0%

25, 0%
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35, 0%

40, 0%

45, 0%

50, 0%

2016 2017 2018 2019

Índice de Retrocessão (%)

-3,1p.p.+1,9p.p. -1,0p.p.

3.732 3.710

4.219
4.826

2016 2017 2018 2019

Prêmios Emitidos no Brasil (R$ milhões) Prêmios Emitidos no Exterior (R$ milhões)

1.196

2.073

2.744

3.689

2016 2017 2018 2019

+14,4%

+34,4%+13,7%-0,6%

+32,4%

+73,3%
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d) Variação da Provisão Técnica 

A variação das provisões técnicas tem o papel de reter valores que são fruto de um incremento do prêmio retido 

pela Companhia, de forma a impedir que todo seu valor seja levado, prematuramente, para o prêmio ganho e 

consequentemente para o resultado da Companhia. Com o passar do tempo de cobertura das apólices, em 

função da performance dos negócios e do prazo para que os riscos expirem, essa provisão poderá ser levada 

para prêmio ganho e consequentemente para o resultado.  

 

O total da variação das provisões técnicas saiu de R$297 milhões em 2018 para R$633 milhões em 2019, 

conforme demonstrado no gráfico abaixo:  

 
 

e) Prêmio Ganho 

O prêmio ganho foi de R$5.674 milhões em 2019, crescimento de 18,3% sobre 2018, como efeito do maior volume 

de prêmio emitido, que cresceu 22,3%, parcialmente compensado pelo crescimento das provisões técnicas. 

 

Prêmio Retido (R$ milhões)

3.542
4.051

5.094

6.307

2016 2017 2018 2019

+23,8%

+25,7%

+14,4%

Variação da Provisão Técnica (R$ milhões)

(41)

(145)

(297)

(633)

2016 2017 2018 2019
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O triângulo de desenvolvimento dos prêmios ganhos por ano de subscrição permite observar a evolução por 

safras. Através desta ferramenta, pode-se aferir que os prêmios ganhos em um exercício derivam das subscrições 

feitas no exercício atual, bem como em anos precedentes. Desta forma, se considerarmos a mesma dinâmica de 

reconhecimento de prêmios ocorrida em 2017 e 2018, teremos um volume expressivo de prêmios para o exercício 

de 2020 oriundos de contratos já pactuados. Isso demonstra a resiliência da dinâmica de prêmios ganhos da 

Companhia.  

* A diferença de R$52 mi entre o total do prêmio ganho em 2019 da tabela para o gráfico, se refere à R$18 mi de juros de prêmios 
e R$34 mi de variação das provisões técnicas – outras provisões.  
Nota: informação extraída da nota 2.4.2 das demonstrações financeiras (item Prêmio Ganho Acumulado Líquido de Retrocessão) 

 
f) Sinistro Retido 

No ano de 2019, o índice de sinistralidade total da Companhia foi de 51,1%, contra 55,9% em 2018, uma melhora 

de 5 pontos percentuais.  

 

A rubrica de sinistro retido possui dois componentes principais: a PSL (Provisões de Sinistros a Liquidar), que 

reflete os avisos de sinistros que a Companhia recebeu no período, e a IBNR (Incurred But Not Reported), que 

se refere, essencialmente, a uma provisão atuarial feita pela Companhia em bases estatísticas para se prevenir 

de futuros avisos de sinistros. Há ainda um terceiro item a impactar o sinistro retido que são os salvados e 

ressarcimentos, os quais refletem a capacidade da Companhia de recuperar valores de sinistros pagos.  

3.501 3.906

4.797

5.674

2016 2017 2018 2019

Prêmio Ganho (R$ milhões)

+18,3%

*
+22,8%

+11,6%

Prêmio Ganho Líquido de Retrocessão por ano de Subscrição (R$ mil)

Prêmio Líquido de Retro - 2019

Ano Subscrição 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Prêmio Ganho no ano 329.465      890.871      1.017.172   1.219.507   1.799.128   1.868.866   

Um ano depois 2.047.290   2.638.664   3.209.335   3.217.313   4.531.245   

Dois  anos  depois 2.411.088   2.924.329   4.068.349   3.760.729   

Três  anos  depois 2.488.187   2.986.376   4.347.698   

Quatro anos  depois 2.512.890   2.987.319   

Cinco anos  depois 2.522.819   

Prêmio ganho acumulado 2.522.819   2.987.319   4.347.698   3.760.729   4.531.245   1.868.866   

Prêmio ganho em 2019 9.929          943             279.349      543.416      2.732.117   1.868.866   5.434.620   

Prêmio ganho em 2019 de anos  anteriores  a  2014 45.955        

Prêmio ganho de riscos  vigentes  mas  não emitidos (2.551)

Prêmio ganho Sucursa l  Argentina 143.977      

Toral de prêmio ganho incluso no balanço 5.622.001   
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No ano de 2019, a sinistralidade retida medida pela PSL da Companhia correspondeu a 53,5% do prêmio ganho, 

praticamente em linha com o ano anterior, que foi de 52,6%. Em termos nominais, a PSL passou de uma 

constituição líquida de R$2.500 milhões em 2018 para R$3.035 milhões em 2019.  

 

A sinistralidade medida pela IBNR/Outros correspondeu a 4,6% do prêmio ganho em 2019 ante uma sinistralidade 

medida pelo IBNR de 8,8% em 2018. Em termos nominais, o IBNR passou de uma constituição líquida de R$423 

milhões em 2018 para uma constituição líquida de R$264 milhões em 2019.  

 

Em termos nominais, o valor dos salvados e ressarcimentos retidos passou de R$241 milhões em 2018 para 

R$401 milhões em 2019.   

 

 
f1) Triângulo de Sinistros 
 
O triângulo de desenvolvimento dos sinistros por ano de subscrição permite observar a evolução dos sinistros 

por safras1 comparando-os ao triangulo de prêmio ganho também por safras.  

 

O triângulo de sinistros traz os avisos de sinistros recebidos pela Companhia, por ano de subscrição (safra), a 

evolução de IBNER alocado para cada ano de subscrição (que junto com sinistros avisados compõem a base da 

PSL), bem como o IBNR alocado por ano de subscrição. 

 

O triângulo traz também o impacto gerado pela variação cambial das provisões de sinistros e dos respectivos 

ativos de retrocessão de forma a permitir que, uma vez excluído esse componente de variação cambial, que afeta 

a linha de despesas financeiras da Companhia, se tenha bases comparáveis para aferir a sinistralidade por ano 

(safra) de subscrição. 

 

 

 
1 Demonstrações Financeiras, nota explicativa 2.4.2 - Desenvolvimento de prêmios e sinistros. 
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f1.a) Triângulo de Sinistro Bruto de Retrocessão 
  

Apresentamos abaixo o triângulo de sinistros bruto de retrocessão exposta na nota explicativa 2.4.2 das 
demonstrações financeiras: 

 

f1.b) Triângulo de Sinistro Líquido de Retrocessão 
 

Apresentamos abaixo o triângulo de sinistros líquido de retrocessão exposta na nota explicativa 2.4.2 das 

demonstrações financeira: 

 
(i)  A sinistralidade por ano de subscrição após variação cambial é apurada sem os efeitos cambiais, pois tais efeitos são contabilizados no resultado financeiro, conforme Circular SUSEP 517, 

demonstrando assim a mesma forma de apuração de índice de sinistralidade contábil utilizado pela Companhia. 

A variação dos ativos financeiros que geram a proteção econômica para essa posição de passivo em moeda estrangeira também é contabilizada no resultado financeiro, conforme Circular SUSEP 
517. Assim, isolando-se os efeitos da variação cambial tem-se o real efeito comparativo do desenvolvimento dos sinistros com o desenvolvimento dos prêmios ganhos em cada ano de subscrição 
(safras). 
 
(ii) A sinistralidade por ano de subscrição demonstrada no triângulo não contempla os valores de salvados e ressarcimentos (parte integrante da atividade operacional de resseguros) obtidos em 

cada ano, os quais compõem a sinistralidade contábil do exercício – prática usualmente adotada pelos preceitos de solvência II e pelos principais resseguradores globais 

 

(R$ mil)

Ano Subscrição 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Sinis tros  avisados  no ano  194.043  325.364  202.896  305.449  116.046  194.641

Um ano depois  981.979  1.506.852  1.508.804  1.528.694  2.283.173

Dois  anos  depois  1.252.197  1.833.732  2.547.883  2.775.240

Três  anos  depois  1.234.278  1.911.911  2.983.123

Quatro anos  depois  1.271.674  1.915.968

Cinco anos  depois  1.286.241

Estimativa corrente de sinistros acumulados (a)  1.286.241  1.915.968  2.983.123  2.775.240  2.283.173  194.641  11.438.386

(i ) Variação Cambia l  (b) (46.974) (40.577) (193.367) (276.207) (142.726) (22.481) (722.332)

(-) Pagamentos  acumulados  até a  data base (1.204.153) (1.832.808) (2.733.281) (2.296.631) (1.810.851) (77.872) (9.955.596)

Passivo reconhecido no balanço (c)  82.088  83.160  249.842  478.610  472.322  116.769  1.482.790

IBNER (d)  2.984  3.023  9.082  17.397  17.169  4.244  53.900

IBNR (e)  12.188  16.525  48.984  75.898  583.951  847.485  1.585.031

Pass ivo em relação a  anos  anteriores  a  2014 (f) (*)  235.598

Variação cambia l  anteriores  a  2014  8.997

Total do passivo incluso no balanço (c)+(d)+(e)+(f)  3.357.319

(II) Sinistralidade após variação cambial (a+b+d+e)/(g) 50% 63% 66% 69% 61% 55%

Ano Subscrição 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Sinis tros  avisados  no ano  293.187  656.095  330.900  346.916  148.897  534.256

Um ano depois  1.331.605  2.184.610  1.970.743  1.948.886  2.758.119

Dois  anos  depois  1.709.391  2.588.521  3.151.953  3.537.810

Três  anos  depois  1.775.186  2.811.394  4.021.470

Quatro anos  depois  1.834.823  2.826.539

Cinco anos  depois  1.863.509

Estimativa corrente de sinistros acumulados (a)  1.863.509  2.826.539  4.021.470  3.537.810  2.758.119  534.256  15.541.703

(i ) Variação Cambia l  (b) (63.038) (106.723) (305.147) (387.606) (170.221) (24.162) (1.056.897)

(-) Pagamentos  acumulados  até a  data base (1.735.546) (2.652.906) (3.441.802) (2.773.389) (1.969.147) (271.270) (12.844.060)

Passivo reconhecido no balanço (c)  127.963  173.633  579.668  764.421  788.972  262.986  2.697.643

IBNER (d)  4.875  7.242  22.411  28.731  29.710  10.068  103.037

IBNR (e)  23.550  33.033  71.653  110.073  810.780  1.059.530  2.108.619

Pass ivo em relação a  anos  anteriores  a  2014 (f) (*)  892.509

Variação cambia l  anteriores  a  2014 (383.951)

Total do passivo incluso no balanço (c)+(d)+(e)+(f)  5.801.808

(II) Sinistralidade após variação cambial (a+b+d+e)/(g) 52% 65% 62% 66% 58% 60%

(R$ mil)
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O terceiro componente dos sinistros que são salvados e ressarcimentos não são componentes do triângulo de 

sinistros, entretanto devem ser considerados para a apuração da real sinistralidade da Companhia, a exemplo do 

que ocorre com os principais resseguradores globais. 

 

Segundo a dinâmica de provisionamento da Companhia, é feita uma estimativa prudente de sinistralidade para o 

provisionamento, principalmente para anos de subscrição recentes. Desta forma, espera-se que parte das 

margens das provisões constituídas sejam revertidas em exercícios futuros quando os riscos expirarem. 

 

f2) Salvados e Ressarcimentos   
 
O IRB Brasil RE e suas cedentes, seguindo as diretrizes contratuais estabelecidas, ativamente buscam valores 

passíveis de ressarcimento, administrativamente e por meio de acordos e processos judiciais.  

 

A linha de salvados e ressarcimentos é considerada relevante nos negócios da Companhia, como acontece com 

os resseguradores em operação por longo tempo. 

 

A Companhia desde a sua privatização estruturou uma área dedicada a recuperação de salvados e 

ressarcimentos ciente do quão importante poderia se tornar essa linha para seus resultados, como ocorre com 

as principais resseguradoras do mundo de longeva atuação, assim apresentamos abaixo uma síntese dos valores 

de salvados e ressarcimentos reconhecidos nos exercícios de 2018 e 2019:  
 

 
 

Adicionalmente, apresentamos abaixo uma síntese dos vários processos judiciais movidos pela Companhia e 

pelas suas cedentes com vistas a recuperação de salvados e ressarcimentos que não estão reconhecidos de 

forma alguma no ativo da Companhia nem tampouco reduziram a PSL e em nada impactaram seu resultado até 

o momento, mas constituem potencial de afetar positivamente o resultado futuro: 
 

 

R$ milhões 2018 2019

Salvados e ressarcimentos brutos de retrocessão  268  788

Salvados e ressarcimentos ao retrocessionário (27) (386)

 Salvados e ressarcimentos efetivos retidos          241          401 

Objeto Quantidade
Valor atualizado, liquido de 

retrocessão

Laudo pericial 98 874.741.182,25R$                                                

Decisão favorável de 1ª instância 47 399.554.477,18R$                                                

Decisão favorável de 2ª instância 4 1.857.527,66R$                                                    

Decisão no STJ 30 68.195.619,28R$                                                  

Decisão aguardando STF 4 3.931.607,53R$                                                    

Execução 68 1.408.802.791,73R$                                             

Em fase de encerramento/negociação de acordo 50 624.625.896,21R$                                                

TOTAL 301 3.381.709.101,85R$                              
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Assim, não se trata de casos cuja efetivação dependa exclusivamente dos esforços da Companhia, mas têm 

potencial de continuar a contribuir para os resultados da Companhia. 

 

f3) Sinistros de anos anteriores a 2014  
 

O saldo de sinistros de anos anteriores a 2014, na visão líquida de retrocessão, totalizou R$ 236 milhões em 

2019, comparativamente ao saldo de R$ 1.016 milhões em 2018.  

 

A dinâmica do negócio fará com que sempre haja movimentação de saldo de passivo de anos anteriores, visto 

que os riscos passam a expirar (o que impacta especialmente o IBNR/IBNER), os sinistros vão sendo pagos e as 

disputas judiciais chegam ao seu término.   

 

Porém, à medida que os anos vão passando, haverá a constituição de provisões adicionais para os novos riscos 

que farão parte da carteira da Companhia até sua próxima materialização, ou não, quando os contratos deverão 

expirar.  

 

 
  (*) Encerrados com pagamento. 

Nota 1: a estimativa(expectativa) de salvados e ressarcimentos no valor de R$ 65 milhões apontada acima para os anos anteriores a 2014 soma-se a uma variação de 

mais R$35 milhões para os anos de subscrição posteriores a 2014, representando um impacto total de apenas R$100 milhões na redução da base da PSL do exercício 

de 2019. 

 

No triângulo de sinistros exposto no item (f1), é possível verificar que ao considerarmos o ano de 2019, período 

que já concentra a carteira mais atual da Companhia, houve constituição de R$968,5 milhões de provisões de 

sinistros (R$116,8 milhões de PSL e R$851,7 milhões de IBNR), na visão liquida de retrocessão, uma preparação 

para os próximos contratos que deverão expirar mais adiante. 

 

g) Resultado de subscrição (underwriting) 
 

O resultado de underwriting totalizou R$1.531,9 milhões, evolução de 30,9% sobre R$1.169,6 milhões registrados 

em 2018. Esse avanço reflete a combinação dos principais fatores demonstrados anteriormente. 

 

 

Movimentação das Provisões de Sinistros de anos anteriores a 2014 (R$ milhões)

Bruto de Retrocessão

Passivo em 2018  2.075

Variação Estimativa (Expectativa) de Salvados e Ressarcimentos (242)

Sinistros Pagos (386)

Sinistros Administrativos Encerrados* (203)

Sinistros Judiciais Encerrados* (139)

Variação IBNER (49)

Variação IBNR (164)

Passivo em 2019  893

Líquido de Retrocessão

Passivo em 2018  1.016

Variação Estimativa (Expectativa) de Salvados e Ressarcimentos (65)

Sinistros Pagos (296)

Sinistros Administrativos Encerrados* (170)

Sinistros Judiciais Encerrados* (82)

Variação IBNER (33)

Variação IBNR (134)

Passivo em 2019  236
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h) Despesas Gerais e Administrativas 
 

As despesas gerais e administrativas somaram R$283,1 milhões, crescimento de 24,1% sobre o ano anterior. O 

valor é equivalente a 5,0% de prêmios ganhos, praticamente em linha com o índice referente a 2018 (4,8%).  

 

 
 

O principal fator a impactar a despesa administrativa foi o benefício pós-emprego, pois as oscilações entre ativos 

e passivos dos planos de benefício previdenciário/saúde dos empregados ativos e inativos da Companhia, que 

em 2018 geraram uma contribuição positiva de R$65,4 milhões para as despesas administrativas da Companhia, 

no ano de 2019 contribuíram com apenas R$5,4 milhões. Os planos de benefício previdenciário, conforme se 

observa na Nota Explicativa 26.5 das Demonstrações Financeiras, estão superavitários e possuem alocação de 

ativos pautada em seu ALM (Assets and Liabilities Management). Em sua grande maioria, os ativos encontram-

se marcados na curva com valor inferior a seu valor de mercado, o que sinaliza o seu potencial de continuar a 

gerar superávits futuros, mesmo em um cenário de taxas de juros historicamente baixas. 

 

i) Resultado Financeiro 

O resultado financeiro consolidado da controladora e de suas subsidiárias/sucursais foi R$733,5 milhões em 

2019, ante R$628,9 milhões em 2018, incremento de 16,6% no período. 

 

Resultado de Underwriting (R$ milhões)

631

817

1.170

1.532

2016 2017 2018 2019

+30,9%

+43,2%

+25,9%

6,6% 5,5% 4,8% 5,0%

230 215 228

283

 -

 50,0

 100,0

 150,0
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 300,0

 350,0

 400,0

2016 2017 2018 2019

Despesa Administrativa (R$ milhões) e Índice de DA (%)
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A performance da gestão dos referidos ativos financeiros consolidados da controladora e de suas 

subsidiárias/sucursais foi de 122% do CDI no ano de 2019. O desempenho é decorrente, especialmente, de 

alocações estratégicas realizadas em títulos públicos pré-fixados e indexados à inflação, que foram impactados 

positivamente por conta do fechamento das taxas de juros em 2019, bem como operações táticas cambiais e em 

renda variável. 

 
 
A carteira de investimentos da Companhia teve redução comparando-se a 31 de dezembro de 2018, decorrente, 

primordialmente, (i) do pagamento de dividendos ocorrido em abril de 2019, (ii) do pagamento de JCP ocorrido 

em dezembro de 2019, (iii) do volume relevante de pagamento de sinistros, com efeito caixa imediato, porém, 

cuja recuperação perante as retrocessionárias não se dá de forma simultânea, seguindo bases específicas dos 

contratos de proteção.  

  

Ademais, cabe esclarecer que, com o novo cenário da taxa Selic no menor nível histórico, a Companhia tem 

priorizado negociar condições contratuais que impliquem descontos nos pagamentos de sinistros mediante 

aceleração dos pagamentos dos mesmos, que beneficia a linha de juros de sinistros. 

 

Em atendimento ao disposto no inciso IV do Art. 145 da Circular SUSEP nº 517, de 30 de julho de 2015, o IRB 

Brasil RE declara possuir capacidade financeira compatível com as suas operações. 

 

 
j) Abertura do Resultado das Operações com Shopping Centers (aluguel e venda): 
 
O ano de 2019 foi marcado pela venda expressiva da participação de shopping centers da Companhia, conforme 
demonstrado abaixo: 

 

755

629

733

131%
141%

122%

2017 2018 2019

Resultado do Portfólio de Investimentos

(R$ milhões)  e em % do CDI (%)
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k) Lucro Líquido 
 
O lucro líquido registrou expansão de 44,7% em relação a 2018, passando de R$1.218,8 milhões para R$1.763,5 

milhões.  

 
 

l) Eventos Específicos que impactaram o resultado do ano de 2019 
 

i) Impacto negativo do Segmento Rural no resultado de subscrição do ano de 2019 

No resultado de 2019 da Companhia foram reconhecidos alguns eventos específicos que ora contribuíram 

positivamente ora negativamente.  

 

No ano de 2019, o segmento rural no Brasil contribuiu negativamente para o resultado de subscrição da 

Companhia, em decorrência do efeito do El-Niño, com isso reportou um acréscimo na sinistralidade da 

Companhia desse ramo específico de R$697 milhões, quando consideramos os sinistros líquidos de retrocessão, 

conforme gráfico abaixo: 

 

Ganho de Capital Líquido - Venda dos Shopping Centers  103,4

Receita de Aluguel  43,3

Resultado financeiro  74,3

Impostos e Contribuições (33,7)

Despesas Administrativas (4,4)

Resultado no fim do exercício  182,9

2019

R$ milhões

850 925

1.219

1.764

2016 2017 2018 2019

Lucro Líquido (R$ milhões)

+44,7%

+31,8%

+8,8%
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Além do impacto atípico por conta do efeito do El-Niño, verificado no seu sinistro retido, a Companhia também 

deixou de utilizar parte relevante do benefício fiscal decorrente desse segmento no Brasil de acordo com o 

Decreto Lei no 73 de 1966, o qual reduziu a tributação do ano de 2018 em R$123,9 milhões e em 2019 reduziu 

a tributação em apenas R$ 31,6 milhões, conforme Nota Explicativa 25.10 das Demonstrações Financeiras. Assim 

tal fator influenciado pelo fenômeno do El-Niño, que ocorre a cada quatro anos, gerou expressivo impacto 

negativo no resultado da Companhia. 

 

ii) Impacto positivo do ganho de capital dos ativos imobiliários 

O ganho de capital de R$103,4 milhões impactou o resultado anual da Companhia, conforme explicação na seção 
(j): Abertura do Resultado das Operações com Shopping Centers. 

 

iii) Impacto do Crédito Tributário 

O crédito tributário diferido sobre o prejuízo apurado com sucursal no exterior (sucursal de Londres), conforme 

circular SUSEP 517/15, no montante de R$146,0 milhões, foi reconhecido no período, impactando o resultado do 

exercício neste valor.  

 
m) Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio 

A distribuição total de dividendos e juros sobre o 

capital próprio (JCP), bruto de imposto, proposta 

pela administração para o exercício de 2019 

totalizou R$1.217,1 milhões, o que representa 71% 

do lucro líquido registrado no período, deduzido do 

crédito tributário relativo à sucursal de Londres. Do 

montante aprovado de juros sobre o capital próprio 

de R$257,3 milhões, R$198,5 milhões foram pagos 

antecipadamente no mês de novembro de 2019. A 

proposta de destinação do resultado do ano de 2019 

será submetida à aprovação dos acionistas na AGO 

que deverá ser realizada em março de 2020. 

Evento climático

Evento climático

885

431 382

1.079

2016 2017 2018 2019

Sinistro Líquido do Segmento Rural no Brasil (R$ milhões)

697

242,6 241,8 246,0 257,3

417,6 441,3

647,5

959,8

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

1400,00

2016 2017 2018 2019

Dividendos e JCP (R$ milhões)

JCP Dividendo

1.217,1

683,1660,2

893,4
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n) Mercado de Capitais 

As ações do IRB (IRBR3) valorizaram-se 44,4% em 2019 na B3 (Brasil Bolsa Balcão), em comparação a uma 

alta de 31,58% do Ibovespa, principal índice da bolsa paulista. 

 De 28 de dezembro de 2018 a 30 de dezembro de 2019, as ações do IRB (B3: IRBR3) atingiram um volume 

médio diário negociado de R$ 176 milhões, em 5,3 milhões de negócios. No dia 30 de dezembro de 2019, o valor 

de mercado da Companhia era de R$ 36,5 bilhões, comparado a R$8,5 bilhões na abertura de capital em 31 de 

julho de 2017. Entre o IPO e o encerramento de 2019, as ações do IRB apresentaram uma apreciação de 337%. 

 

As ações passaram a integrar o Ibovespa a partir de maio de 2019, com peso de 0,793%. Essa participação 

passou a representar 1,772% na carteira em vigor entre janeiro e abril de 2020. Os papéis também estão no IBrX 

100 – índice composto pelas 100 ações de maior representatividade na B3, no índice MSCI Brazil (Morgan Stanley 

Capital International), que serve de referência para diversos fundos de investimentos globais, e no FTSE 

Renaissance Latin America. 

 

Em 19 de setembro de 2019, Assembleia Geral Extraordinária da Companhia aprovou o desdobramento das 

ações de emissão do IRB Brasil RE, sem alteração do seu capital social. Cada ação de emissão da Companhia  

foi desdobrada em três ações, passando o capital social de 312.000.000 para 936.000.000 de ações ordinárias. 

Essa medida trouxe maior liquidez para os ativos, permitindo maior pulverização do capital da Companhia.  

 

VII - Relacionamento com Auditoria Independente 

 
Em conformidade com a Instrução CVM nº 381/03, informamos que o IRB Brasil RE e suas controladas adotam 

como procedimento formal certificar-se de que os auditores da PricewaterhouseCoopers (PwC) não sejam 

afetados, quanto à independência e à objetividade necessárias ao seu trabalho junto à Companhia, pela 

prestação de serviços a outras empresas. 

 

No exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, a PwC prestou serviços adicionais no valor total de R$2,1 

milhões, referentes a Auditoria Atuarial e emissão de cartas confortos no contexto da oferta de ações do IRB nos 

mercados brasileiro (local), americano (US) e internacional (Non-US). Este valor corresponde a 48% dos 

honorários relativos aos de serviços de auditoria externa. 

 

A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes considera que a prestação dos serviços foi feita em estrita 

observância às normas de auditoria que tratam da isenção dos auditores independentes em trabalhos de auditoria 

e, por isso, não representou situação que poderia afetar a independência e a objetividade no desempenho de 

seus serviços de auditoria externa.  

 

Sobre o contrato de prestação de serviços de Auditoria Atuarial Independente com a E&Y, conforme requerido 

pela Resolução CNSP 321/2015, o valor total dos serviços firmado contratualmente é de R$ 220 mil ao ano, 

totalizando R$660 mil ao final de três encerramentos anuais das demonstrações financeiras. Ainda não foi 

efetuado qualquer faturamento dos serviços prestados, portanto, não há pagamentos ocorridos no ano de 2019. 
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VIII - Câmara de Arbitragem  

 

A Companhia, seus acionistas e administradores estão vinculados à arbitragem da Câmara de Arbitragem do 

Mercado, conforme artigo 59 de seu Estatuto Social. 

 

 

IX - Declaração da Diretoria  

 

Em conformidade com as disposições na Instrução CVM no. 480/09, a Diretoria declara que discutiu e revisou as 

demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, e que concordou 

com as opiniões expressas no Relatório de Auditores Independentes.  

 

 

X - Agradecimentos 

 

Expressamos nossa gratidão e reconhecimento a todos os colaboradores, fornecedores e parceiros, além de 

acionistas e clientes das sociedades seguradoras, pela indicação do IRB Brasil RE como ressegurador prioritário 

na sua proteção. Agradecemos também aos representantes do poder público e aos corretores, pelo apoio e 

confiança em nossa missão de proporcionar soluções para o mercado segurador com foco em rentabilidade, 

inovação e sustentabilidade. 

 

Administração               
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

 

 
 

 

 

 

 

Demonstração do Resultado do Exercício Trimestre Acumulado

Visão Negócio - R$ Milhões 4T18 4T19
Var. 

(19/18)
2018 2019

Var. 

(19/18)

Prêmio Emitido 1.681,2 2.098,5 24,8% 6.963,9 8.515,5 22,3%

Prêmio Resseguro BR 978,2 1.180,9 20,7% 4.219,5 4.826,1 14,4%

Prêmio Resseguro Exterior 703,0 917,5 30,5% 2.744,4 3.689,4 34,4%

Prêmio Retrocedidos (604,3) (614,6) 1,7% (1.870,0) (2.208,5) 18,1%

Prêmio Retido 1.076,9 1.483,9 37,8% 5.093,9 6.307,0 23,8%

Variação das  Provisões  Técnicas 351,1 138,7 -60,5% (296,8) (633,2) 113,4%

Prêmio Ganhos 1.428,0 1.622,6 13,6% 4.797,1 5.673,7 18,3%

Sinistro Retido (818,4) (747,2) -8,7% (2.682,7) (2.898,1) 8,0%

PSL (622,4) (479,1) -23,0% (2.260,1) (2.634,4) 16,6%

IBNR (196,0) (268,1) 36,8% (422,7) (263,7) -37,6%

Custo de Aquis ição (250,8) (282,6) 12,7% (906,6) (1.126,5) 24,3%

Outras  Receitas  e Despesas  Operacionais (1,3) (50,1) 3899,7% (38,1) (117,3) 207,6%

Resultado de Underwriting 357,6 542,7 51,8% 1.169,6 1.531,8 31,0%

Despesa Adminis trativa (58,7) (105,0) 78,8% (228,2) (283,1) 24,1%

Despesa com Tributos (38,5) (40,4) 5,0% (133,8) (113,2) -15,4%

Resultado Financeiro e Patrimonial 260,4 397,3 52,6% 807,6 1.135,4 40,6%

Resultado Financeiro 135,0 113,2 -16,1% 628,9 733,6 16,7%

Resultado Patrimonial 10,0 12,2 22,5% 77,1 43,2 -43,9%

Resultado antes dos Impostos e Participações 405,3 522,7 29,0% 1.513,6 1.912,3 26,3%

Impostos  e Contribuições (32,4) 109,4 -437,7% (294,8) (148,7) -49,5%

Lucro Líquido Total 372,9 632,1 69,5% 1.218,8 1.763,5 44,7%

Índice de Retenção 64,1% 70,7% 6,7 p.p. 73,1% 74,1% 0,9 p.p.

Índice de Retrocessão 35,9% 29,3% -6,7 p.p. 26,9% 25,9% -0,9 p.p.

Índice de Sinis tra l idade Total 57,3% 46,0% -11,3 p.p. 55,9% 51,1% -4,8 p.p.

Índice de sinistralidade medido pela PSL 43,6% 29,5% -14,1 p.p. 47,1% 46,4% -0,7 p.p.

Índice de sinistralidade medido pelo IBNR 13,7% 16,5% 2,8 p.p. 8,8% 4,6% -4,2 p.p.

Índice de Comiss ionamento 17,6% 17,4% -0,1 p.p. 18,9% 19,9% 1 p.p.

Índice de Despesas  Adminis trativas 4,1% 6,5% 2,4 p.p. 4,8% 5,0% 0,2 p.p.

Índice Combinado 81,8% 75,5% -6,3 p.p. 83,2% 80,0% -3,2 p.p.

índice Combinado Ampl iado 74,2% 70,1% -4,1 p.p. 72,5% 70,4% -2,1 p.p.
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ATIVO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controladora Consolidado

Ativo -R$ Milhões
31 de dezembro 

de 2019

31 de dezembro 

de 2018

Var. 

(19/18)

31 de dezembro 

de 2019

31 de dezembro 

de 2018

Var. 

(19/18)

Circulante 10.157,1 10.303,2 -1,4% 10.984,9 10.374,0 5,9%

Disponível 24,9 27,0 -7,8% 35,9 43,1 -16,8%

Caixa  e equiva lentes  de ca ixa 24,9 27,0 -7,8% 35,9 43,1 -16,8%

Apl icações  Financeiras 826,9 2.551,9 -67,6% 1.232,8 2.595,5 -52,5%

Créditos  de operações  com resseguros  e retrocessões 5.476,1 4.490,9 21,9% 5.476,1 4.491,0 21,9%

Operações  com seguradoras 3.846,2 3.166,2 21,5% 3.846,2 3.166,2 21,5%

Operações  com resseguradoras 1.510,0 1.304,4 15,8% 1.510,0 1.304,4 15,8%

Outros  créditos  operacionais 153,6 56,6 171,6% 153,6 56,7 171,1%

(-) Provisão para  riscos  de créditos (33,8) (36,3) -6,8% (33,8) (36,3) -6,8%

Ativos  de retrocessão - provisões  técnicas 3.596,0 3.055,6 17,7% 3.596,0 3.055,6 17,7%

Prêmios  - retrocessão 1.143,7 929,1 23,1% 1.143,7 929,1 23,1%

Sinis tros  - retrocessão 2.444,5 2.116,9 15,5% 2.444,5 2.117,0 15,5%

Outras  provisões 7,8 9,5 -18,2% 7,8 9,5 -18,2%

Títulos  e créditos  a  receber 131,4 100,7 30,5% 542,4 111,7 385,6%

Títulos  e créditos  a  receber 42,8 30,7 39,5% 452,3 40,1 1027,4%

Créditos  tributários  e previdenciários 88,6 70,1 26,5% 90,2 71,6 26,0%

Despesas  antecipadas 8,7 11,9 -27,0% 8,7 11,9 -27,0%

Custos  de aquis ição di feridos 93,0 65,2 42,7% 93,0 65,2 42,7%

Não circulante 6.902,8 5.610,8 23,0% 6.189,3 5.566,4 11,2%

Real izável  a  longo prazo 5.837,6 4.857,5 20,2% 5.900,2 4.876,2 21,0%

Apl icações  Financeiras 3.608,8 3.327,0 8,5% 3.630,9 3.366,4 7,9%

Ativos  de retrocessão - provisões  técnicas 29,0 28,8 0,7% 29,0 28,8 0,7%

Prêmios  - retrocessão 29,0 28,8 0,7% 29,0 28,8 0,7%

Títulos  e créditos  a  receber 2.189,9 1.496,6 46,3% 2.230,3 1.475,9 51,1%

Títulos  e créditos  a  receber 845,3 385,1 119,5% 887,2 398,1 122,9%

Créditos  tributários  e previdenciários 650,0 458,5 41,8% 648,6 424,9 52,7%

       Créditos tributários 44,7 38,7 15,5% 44,7 38,6 15,7%

       Ativo fiscal diferido 605,3 419,8 44,2% 603,9 386,2 56,4%

Depós itos  judicia is  e fi sca is 694,6 653,0 6,4% 694,6 653,0 6,4%

Custos  de aquis ição di feridos 9,9 5,1 93,9% 9,9 5,1 93,9%

Investimentos 939,1 636,5 47,5% 162,6 573,1 -71,6%

Participações  societárias 933,7 631,0 48,0% 15,9 0,0 -

Imóveis  destinados  à  renda 5,2 5,5 -5,7% 146,6 573,0 -74,4%

Outros  Investimentos 0,1 0,1 155,6% 0,1 0,1 155,6%

Imobi l i zado 81,7 74,3 10,0% 81,8 74,4 10,0%

Intangível 44,4 42,5 4,6% 44,7 42,8 4,5%

Total do ativo 17.059,9 15.914,0 7,2% 17.174,3 15.940,4 7,7%
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PASSIVO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Controladora Consolidado

Passivo e patrimônio líquido -R$ Milhões
31 de dezembro 

de 2019

31 de dezembro 

de 2018

Var. 

(19/18)

31 de dezembro 

de 2019

31 de dezembro 

de 2018

Var. 

(19/18)

Circulante 11.212,8 10.833,2 3,5% 11.300,7 10.859,2 4,1%

Contas  a  pagar 431,3 366,2 17,8% 519,1 391,5 32,6%

Obrigações  a  pagar 295,8 220,9 33,9% 302,1 235,2 28,4%

Impostos  e encargos  socia is  a  recolher 13,9 32,0 -56,7% 14,0 32,2 -56,5%

Provisões  trabalhis tas  10,3 9,0 15,0% 10,7 9,1 17,8%

Provisões  para  benefícios  pós-emprego 40,3 39,0 3,4% 40,3 39,0 3,4%

Impostos  e contribuições  a  recolher 71,0 65,4 8,6% 152,1 70,0 117,2%

Provisão para  desvalorização de investimentos 0,0 0,0 - 0,0 6,0 -100,0%

Débitos  de operações  com resseguros  e retrocessões 1.508,6 1.392,8 8,3% 1.508,6 1.393,1 8,3%

Operações  com seguradoras  2,1 0,3 734,7% 2,1 0,3 734,7%

Operações  com resseguradoras 1.355,5 1.251,3 8,3% 1.355,5 1.251,3 8,3%

Corretores  de resseguros  e retrocessões 144,0 105,8 36,1% 144,0 106,1 35,7%

Outros  débitos  operacionais 7,1 35,5 -80,1% 7,1 35,5 -80,1%

Depós itos  de terceiros 336,4 427,4 -21,3% 336,4 427,4 -21,3%

Provisões  técnicas  - resseguros  e retrocessões 8.936,5 8.646,8 3,4% 8.936,5 8.647,2 3,3%

Ramos elementares  e vida  em grupo 8.936,5 8.646,8 3,4% 8.936,5 8.647,2 3,3%

Provisão de prêmios  não ganhos  2.904,4 2.147,2 35,3% 2.904,4 2.147,2 35,3%

Sinis tros  a  l iquidar 3.569,6 4.222,1 -15,5% 3.569,6 4.222,5 -15,5%

Provisão de s inis tros  ocorridos  mas  não avisados 2.232,2 1.999,1 11,7% 2.232,2 1.999,1 11,7%

Outras  provisões 230,2 278,4 -17,3% 230,2 278,4 -17,3%

Não circulante 1.205,8 1.080,1 11,6% 1.232,3 1.080,5 14,1%

Exigível  a  longo prazo 1.205,8 1.080,1 11,6% 1.232,3 1.080,5 14,1%

Contas  a  pagar 473,3 426,7 10,9% 498,8 427,1 16,8%

Provisões  para  benefícios  pós-emprego 434,3 412,9 5,2% 434,3 412,9 5,2%

Obrigações  a  pagar 38,9 13,8 182,5% 64,4 14,2 353,8%

Débitos  das  operações  com resseguros  e retrocessões 0,8 0,8 0,0% 0,8 0,8 0,0%

Outros  débitos  operacionais 0,8 0,8 0,0% 0,8 0,8 0,0%

Provisões  técnicas  - resseguros  e retrocessões 232,7 158,7 46,6% 232,7 158,7 46,6%

Ramos elementares  e vida  em grupo 232,7 158,7 46,6% 232,7 158,7 46,6%

Provisão de prêmios  não ganhos  232,7 158,7 46,6% 232,7 158,7 46,6%

Outros  débitos 499,1 493,9 1,0% 500,1 493,9 1,3%

Contingências  cíveis  e trabalhis tas 48,0 58,6 -18,2% 48,2 58,6 -17,9%

Obrigações  fi sca is 451,1 435,3 3,6% 451,9 435,3 3,8%

Total do passivo 12.418,6 11.913,3 4,2% 12.533,0 11.939,7 5,0%

Patrimônio líquido 4.641,3 4.000,8 16,0% 4.641,3 4.000,8 16,0%

Capita l  socia l 1.953,1 1.953,1 0,0% 1.953,1 1.953,1 0,0%

Reservas  de lucros 2.127,0 1.595,1 33,3% 2.127,0 1.595,1 33,3%

Ajustes  de aval iação patrimonia l (191,1) (113,4) 68,5% (191,1) (113,4) 68,5%

Proposta de dis tribuição de dividendos  adicionais 764,5 578,9 32,1% 764,5 578,9 32,1%

Ações  em tesouraria (13,0) (13,0) 0,0% (13,0) (13,0) 0,0%

Reserva de Capita l 0,8 -                    - 0,8 0,0 -

Total do passivo e patrimônio líquido 17.059,9 15.914,0 7,2% 17.174,3 15.940,4 7,7%
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TELECONFERÊNCIA E WEBCAST 

 

 

 
 
 

19 de fevereiro de 2020 (quarta-feira) 
 

Em Português às 8h30 BR (6h30 US EDT, 11h30 Londres) 
Em Inglês às 11h00 BR (9h00 US EDT, 14h00 Londres) 

 
 

Participantes no Brasil: +55 11 4861-1470 ou +55 11 2820-4000 
Participantes no Exterior: +1 929 244 4974 ou +1 646 475 2221 

Senha participantes: 9904302# 
 
 

Webcast em Português: Clique aqui 
Webcast em Inglês: Clique aqui 

 
 

Acesso Replay:  + 55 11 3193-1012 
Identificador Português: 9053809# 

Identificador Inglês: 1780322# 

 

 

 

 

http://webcastlite.mziq.com/cover.html?webcastId=f23e12f4-51c7-491c-8eca-afdf8270b35f
https://webcastlite.mziq.com/cover.html?webcastId=3174bf0f-6b28-460a-80b9-87945dfe49b8
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Earnings Release – Fiscal Year Ended December 31, 2019 

 

Dear Shareholders, 

We submit for your review IRB Brasil RE’s Management Report, Financial Statements, and the Independent 

Auditor’s Report of the Financial Statements, for the year ended December 31, 2019, as well as the Independent 

Actuarial Auditors’ Reports. 

  

The technical provisions and retrocession assets booked in the Financial Statements and statements of minimum 

capital, amounts reducing the need to cover technical provisions, credits with retrocessionaires for claims and 

claim costs, solvency and retention limits (jointly called "Actuarial Information") of IRB Brasil RE were examined 

by Ernst & Young (EY) as independent actuarial auditors, in compliance with regulatory requirements, including 

with regard to the standards issued by the Brazilian Superintendence of Private Insurance – SUSEP and the 

actuarial principles disclosed by the Brazilian Institute of Actuaries – IBA. In compliance with IRB governance 

practices, the same actuarial information continues to be examined by PricewaterhouseCoopers Serviços 

Profissionais Ltda., so, there was a double independent actuarial audit.   

 

The consolidated financial statements were prepared in accordance with the principles adopted in Brazil issued 

by the Brazilian Accounting Standards Board (CPC), and the standards set by the Brazilian Corporate Law (Law 

No. 6,404/76), the Brazilian Private Insurance Authority (SUSEP), the Brazilian Private Insurance Board (CNSP), 

and the International Financial Reporting Standards (IFRS).  

 

The information contained herein is available on IRB Brasil RE’s Investor Relations website 

(http://ri.irbre.com/ptb/central-de-resultados), and on the Brazilian Securities and Exchange Commission’s (CVM) 

website (www.cvm.gov.br). 

 

I - MESSAGE FROM MANAGEMENT 

Focusing on high quality customer service, efficiency, and people, in 2019 we had another year of solid results for 

IRB Brasil RE, with growth in premiums and profits. As we celebrate 80 years of operations, we advanced in digital 

transformation, anticipating the future of the insurance and reinsurance market; we became a corporation, a 

diffused capital company with no controlling shareholder; and we reaffirm our leadership in the market in Brazil 

and relevant presence in major Southern American markets.  

 

We identified a scenario of change in the insurance market and from now on we will take action to capture the 

benefits of taking the lead in responding to the challenges posed by new technologies and new consumer 

behaviors. We are investing in innovation, with an emphasis on digital transformation, in a process that will have 

a medium- and long-term return, but that is key for building the future. We are an agile company to create products 

and services, which makes us, within the insurance and reinsurance market, the best option for fintechs, 

construtechs, healthtechs, logtechs and bigtechs to develop the insurance business for these new companies, 

maintaining, however, the total focus on continuing to serve our customer base and supporting them in their digital 

transformation. 

 

In this scenario, we subscribed for 8.93% of B3i’s shares, one of the leading global initiatives for the development 

of new technologies for the sector, including the registration of these transactions through a blockchain platform, 

and we became a leader in this key business theme. 

 

 

http://ri.irbre.com/ptb/central-de-resultados
http://www.cvm.gov.br/
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We maintain our growth strategy, delivering consistent results. We have identified encouraging prospects for 2020, 

with potential for evolution, especially in agribusiness, as a result of the increase in the largest subsidy for rural 

insurance, raised by the government from approximately R$400 million in 2019 to about R$1 billion in 2020. The 

Brazilian General Insurance Federation (FenSeg), for example, estimates that producers reserve up to 20% more 

resources to minimize crop losses or ensure profitability in the event of strong price fluctuations.  

 

Another growth driver will be the oil and gas sector, which is performing above the Gross Domestic Product (GDP) 

and should be an important tailwind for the insurance sector in 2020. Prospects are also good for property 

insurance, driven by the resumption of real estate development launches seen as an investment alternative in a 

falling interest scenario. Another opportunity comes from mandatory annual insurance policies no longer being 

mandatory, as determined by SUSEP in August, which should create businesses for which we are already 

prepared, such as the offer of flexible policies, valid for months, days, hours, or any other criteria established in 

the insurance plan. 

  

We are committed to being an extremely efficient and agile company, which acts seriously, maintains a structured 

risk management model and prioritizes the generation of growing and sustainable results. We therefore reaffirm 

initiatives to keep our leading position in Brazil and to intensify our international expansion process. 

 
II - RECOGNITION 

 
The performance of IRB Brasil RE was recognized by several awards throughout 2019, notably: 
 

• Best Listed Company, in the revelation category. Created by InfoMoney in partnership with Ibmec and 

Economática, the award ranking evaluated the companies that went public in the last three years based on 

three criteria: profitability, stock performance, and corporate governance practices. 

• First place in the Prêmio Broadcast Empresas award, which assessed 190 publicly held companies listed 

on B3, the São Paulo stock exchange, and Novo Mercado Highlight, for tripling our market capitalization 

since the IPO in 2017.  

• The Latin America Executive Team 2019 award by Institutional Investor, in the financial institutions category, 

including best CEO, best CFO, best Investor Relations (IR) professional, best IR team, and best IR program, 

in addition to second place in three categories — website, analyst day, and best governance practices.  

• First in the ranking of the largest reinsurers in Brazil, in the Valor 1000 yearbook, which publishes analyses 

of the one thousand largest companies in the country based on comparisons of consolidated financial 

statements.  

• Best Reinsurer in Brazil, by the International Finance Magazine (IFM). 

• One of the three key players of the Insurance, Pension and Capitalization sector in Estadão Empresas Mais.  
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III - CORPORATE GOVERNANCE 

 

As of July 2019, we are a fully publicly held corporation, no longer having controlling shareholders, which 

reinforced our commitment to adopting high corporate governance standards. 

 

We were able to become a corporation following new regulation for the insurance sector, by SUSEP (Circular 

Letter No. 589) and the Brazilian Private Insurance Board – CNSP (Resolution No. 373). Subsequently, the 

Federal Government and BB Seguros Participações, which were part of our controlling block, carried out a follow-

on offering and sold 83.98 million common shares. After the offering, the shareholders’ agreement was terminated, 

and the Federal Union now holds only one golden share. 

 

Our governance structure comprises a Board of Directors, a Supervisory Board, an Executive Board and Executive 

and Strategic Committees, which support the Executive Directors and Board of Directors. These bodies perform 

specific functions in order to ensure transparency and best management and performance oversight practices. 

The governance structure also has a Secretariat, which directly supports all Board activities and ensures that the 

flow of information is directed in a timely, safe manner, to all instances. 

 

The Board has 8 sitting members, and their alternates, elected by the Shareholders' Meeting, for a term of office 

of 2 years, and re-election is authorized. It is responsible for establishing business guidelines and strategies, 

assessing risk exposure and the effectiveness of risk management systems, internal controls and 

integrity/compliance, among other legal and statutory duties. 

  

The Board has six committees (Corporate Governance, Investments, Audit, Human Resources, Risk 

Management, and Underwriting) that regularly monitor and support IRB Brasil RE’s top management. 

 

The Supervisory Board is the body responsible for administrative management oversight, on behalf of the 

Company and its shareholders. It is instated at the request of the Shareholders' Meeting and currently has four 

members. 

 

The Executive Officers are elected by the Board of Directors for a term of office of two years. By the end of 2019, 

it was made up of a president and two vice-presidents (Finance & Investor Relations, and Risks & Compliance), 

supported by 13 non-statutory executive officers. 

 

Oversight and control bodies perform their activities observing the principles in the Corporate Governance Policy 

to implement effective management proceedings. 

 

During the year, the Board of Directors held 45 meetings; the Board of Executive Officers, 58; the Supervisory 

Board, 16; the Audit Committee, 17; in addition to other meetings of the assisting committees. 

 

Independent Audit – Under CVM Instruction No. 381/03, IRB Brasil RE and its subsidiaries adopt a formal 

procedure for verifying that independent auditors are not affected, regarding the necessary independence and 

objectivity regarding their performance and work. In 2019, PwC provided the Company with additional services for 

the total amount of R$2.1 million for issuing comfort letters in the context of IRB offering of shares in the Brazilian 

(local), American (US) and international (Non-US) markets, and actuarial auditing. This amount corresponds to 

48% of the independent audit service fee. The E&Y actuarial external audit contract was R$ 220 thousand for 

2019. 
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a) Risk Management 

In 2013 we adopted a risk management policy to reduce underwriting, market, credit, operating, strategic, and 

regulatory risks. This policy is approved and revised by the Board; its application is monitored biannually by the 

Board; on a quarterly basis by the Risk Management and Audit Committees; and regularly, by the Executive Board. 

The Board of Directors is also responsible for annually approving the Company's Risk Appetite.  

 

Management considers that the operational structure in place, including process mapping, risk identification and 

classification, and relative internal controls to verify the effectiveness of the operation, are in line with the C.O.S.O 

Enterprise Risk Management Framework, which reflects the most advanced market practices. 

 

We also have a Risk Appetite Statement, approved by the Board of Directors, in line with the strategic goals 

established by the business plan.  

 

In 2019, IRB Brasil RE’s rating was upgraded to A, in global scale, with stable outlook, by A.M. Best, the oldest 

company specializing in risk rating in the insurance industry. According to a statement released by the agency, 

“The ratings reflect IRB’s balance sheet strength, which AM Best categorizes as strongest, as well as its strong 

operating performance, neutral business profile and appropriate enterprise risk management.  The rating upgrades 

reflect AM Best’s view that IRB’s balance sheet strength continued to improve from an already high level of risk-

adjusted capitalization, taking into account the meaningful dividend payout over the years, and also the increased 

financial flexibility and stronger corporate governance after the initial public offering (IPO) on the Brazilian stock 

exchange in 2017.” 

 

Our view is that risk management is the responsibility of the entire organization – Board of Directors, Executive 

Board and employees. We follow the three lines of defense model, establishing the roles and responsibilities for 

each function in internal rules. The first line of defense is represented by the operational areas, including managers 

and those directly responsible for the Company's processes. Corporate Risk Management and Compliance are 

the second line of defense, and the third line is Internal Audit. Our Know Your Customer and Know Your Employee 

policies also help mitigate risks. 

 

In 2019, we tested the Business Continuity Plan and the Disaster Recovery Plan, in compliance with regulatory 

requirements and best practices. Scenarios of unavailability of access to the IRB headquarters and the main data 

center in Rio de Janeiro were simulated, as well as absolute failure in voice and data communication networks. 

All critical systems were also tested on the contingency site in São Paulo. 

 

Oversight and control bodies shall perform their activities, as determined by the Bylaws, observing the principles 

in the Corporate Governance Policy, and collaborate to implement effective and bold proceedings.  

 
b) Ethics and integrity 

We have a series of codes and policies in place that prove we are committed to maintaining the integrity and ethics 

of our activities, such as: (1) Code of Ethics and Conduct, (2) Corporate Governance Policy, (3) Risk Management 

Policy, (4) Compliance Policy, (5) Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Policy, (6) Anti-Fraud 

and Corruption Policy, (7) Information Security Policy, and (8) Authority Spheres Policy. In 2019, we revised the 

Compliance and Risk Management policies, and updated the Fraud Prevention Manual.  
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In 2019, we created the Integrity Program, which consolidated our compliance and governance practices, ensuring 

our Company is effectively and efficiently in compliance with internal and external rules and regulations, with agility 

and transparency in its actions. The Program is divided into eight fronts (Sponsorship of Senior Management; 

Regulatory Compliance; Integrated Risk Management Framework; Internal Controls; Information Technology; 

Anti-Fraud and Corruption, Conflict of Interest, Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing; Training 

and Communication; and Global Alignment), that help us face the challenges of a competitive and globalized 

market.  

 

We also provide annual training to 100% of our employees, as well as upon hiring or career progression. 

 

We have an independent Corporate Ethics Channel on our website, with guaranteed secrecy and anonymity. 

 
 

IV - INNOVATION 

 

We have increased our investments in innovation, aware that the insurance and reinsurance market will be 

completely different in the near future, reflecting new technologies and changing consumer behavior. As an 

industry leader in Brazil, our Company is positioned as a market benchmark and a driver of digital transformation. 

We are thus prepared to support our customers in their digitization processes. 

 

Our emphasis is on establishing partnerships to develop solutions with startups and fintechs. We offer an 

incomparable market database, technology and expertise for underwriting and pricing management, among 

others. An example is the agreement we entered into between recently launched digital bank C6 and our fintech 

insurance business, through which we will be the leading reinsurer in the credit life insurance business generated 

by the bank's distribution channels for 10 years. IRB will retain 85% of the operations, while the fintech’s insurer 

will have 15%. 

 

As part of our open innovation model, we have supported, since 2018, the Insurtech Innovation Program 

developed in partnership with PUC-Rio and Mongeral Aegon, with the goal of conducting research and innovation 

in the insurance and reinsurance area. It has mobilized nearly 1,000 students, from 15 different institutions, who 

presented 42 projects, 13 of which have already been approved and are being accelerated. 

 

We are improving our use of blockchain technology, a kind of database where transactions are grouped in blocks 

and the registry is decentralized for security. Our goal is to reduce the cost of fraud, human errors and unnecessary 

intermediation to ensure faster, more secure and cheaper information.  

 

For this purpose, we have subscribed 8.93% of the capital of B3i Services AG, a global initiative for the 

development of new technologies for the insurance and reinsurance sector, controlled by 17 companies in the 

sector. B3i is a global platform for recording transactions through blockchain, which should enable gains in speed, 

transparency, security, standardization and data integration.  

 

On another front, in November we participated in Expo ABGR – the largest risk management event in Latin 

America – when we presented two projects: Falcon, to manage parametric insurance and accelerate the payment 

of damages, and Cat Hazard, which will monitor catastrophic events through social networks and thus make 

insurance pricing even more accurate. These solutions are based on the blockchain and social networks 

monitoring technologies, respectively.  
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V - SOCIAL-ENVIRONMENTAL PERFORMANCE 

 

a) Human Capital 

People are at the core of two values of IRB Brasil RE: Team Spirit, because we understand employees form a 

team and we grow with differences and respect for others; and Recognition, by valuing the professionals who 

make IRB happen and celebrating each of their achievements. 

 

By the end of 2019, we had 446 employees, including 381 employees and 65 outsourced employees. 53% of the 

employees were men and 47% were women. Of the management positions, 40% of them are held by women. The 

turnover rate for the year was 10.2% (19.9% in 2018).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

We remain aware of our employees’ welfare, and we carry out annual engagement campaigns in partnership with 

consulting firm Mercer. In 2019, we created the Engagement Committee, which involves different areas, 

perceptions and ideas to ensure a healthy work environment, with committed teams and employees. Other 

initiatives include the Quality-of-Life Program, and health campaigns, such as for vaccination. Over the year, we 

set up a living room with space for reading, playing collective games and integrating employees. We also promote 

social inclusion through our Young Apprentice program. In 2019, 19 youths became interns, 21% have already 

become full-time employees. 

 

To maintain and attract talent, we offer a benefit package that includes health and dental insurance for employees 

and their dependents, life insurance, meal vouchers, public transportation tickets and reimbursement for children 

education provided for in a collective agreement. Also, 91% of our employees have subscribed to the pension 

plan, which is partly paid by the Company. 

 

Our Code of Conduct forbids any kind of moral or sexual harassment, as well as discriminatory actions regarding 

race, ethnicity, color, sexual orientation, religion, etc. We also support freedom of association and have maintained 

a union relationship without conflicts, strikes or stoppages in the last three years. 

 

b) Social 

We express our commitment to promoting the development of society through own initiatives, support and 

partnerships for the execution of social responsibility projects, and sponsorship of socio-cultural actions with tax 

incentive resources. Our main goal is to contribute to improving the lives of children, adolescents and the elderly, 

primarily in the health area. 

 

382 389 381

64 58 65

2017 2018 2019

Employees Third Parties

446 447 446

Number of Employees
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We also promote activities for socially vulnerable groups, schools and social institutions, with the aim of providing 

new experiences and expanding people's perspective on life through significant improvements in their education 

and quality of life. 

 

Our Volunteer Program mobilizes employees in actions aimed at building a better and more solidary society. 

Created in 2016, this program focuses on creating opportunities for our employees to donate time for the common 

good. It is formed by a management and executing committee, and has four lines of action – Living, Being, 

Sustainability and Development & Training. Through the collective design of projects, this program considers the 

participants’ wishes, skills and possibilities, highlighting activities such as the Solidarity Bazaar and Blood 

Donation. The main activities include: Solidarity Bazaar, Blood Donation, Doing Good Week, Beach Cleaning, 

among others, which benefited around 500 people in 2019.  

 

Suppliers – We adopt strict criteria when contracting suppliers, including, for example, the Know Your Supplier 

(KYS) policy, where due diligence is carried out before the contracts are executed to ensure that our suppliers 

comply with labor, social security and tax laws, and that they do not use child or slave labor and adopt practices 

to avoid any possible accident or social and environmental liability.  

 

c) Environment 

IRB Brasil RE has been adopting practices to reduce environmental damage, including processes digitization, a 

recycling program, not using plastic cups, efficient use of water and electricity, and contracting a certified company 

for disposing of electronics waste. Since 2017, our employees actively participate in initiatives to reduce waste 

generation through the “Reduza Seus Resíduos” program. Each employee has received a reusable cup – called 

“Menos 1 Lixo” – and, subsequently, a ceramic mug for coffee. Through this initiative, more than 370 thousand 

plastic water cups and another 110 thousand coffee cups were no longer used. 

 

In 2019, we installed an energy automation system at the headquarters building in Rio de Janeiro, whereby energy 

consumption can be monitored remotely. In a second phase, it will also be possible to remotely turn lights on and 

off and start the cooling system. We also have plans for the installation of a new water use control system, which 

will detect wastage. This building also has a green roof – with a vegetation cover that provides benefits such as 

reduced internal temperature and energy savings – and sound insulation and a bike shelter with outlets for electric 

bicycles. 

 

In the São Paulo building, there is a rainwater reuse, glass windows designed to reduce internal heat and energy 

consumption, a bike shelter, and electric car charging outlets. The building is Silver Leed Core Shell certified by 

the Green Build Council for self-sustainable buildings. 

 
d) Corporate Social Responsibility 

 

The reinsurance market is largely connected with the country’s economic development. For us, the society’s 

development is not only important, but it is part of our strategy. Through our own initiatives, sponsorship, or 

partnerships, we strive for improving several aspects of life in our society, creating purpose, and developing 

responsible bonds with the world we live in and the people we engage with. 

 

In 2019, in the social field, we invested R$ 2.23 million, of which R$ 1.87 million in sponsorship via tax incentive 

laws - Pronon, Pronas, FIA and Fundo do Idoso. Selection prioritized projects that promote health and quality of 

life, focusing on children, adolescents and the elderly. Based on this strategy, eight initiatives were selected from  
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institutions such as FioCruz (RJ), Fundação do Câncer (RJ), Apae (RJ and SP), Hospital de Amor (former Barretos 

Cancer Hospital – SP), Hospital Angelina Caron and Hospital Pequeno Príncipe, both in Curitiba (PR).  

 

In addition to social investment through the incentive law, we carry out strategic social engagement with our 

employees for access to culture and the good of society in general. These actions include (1) sponsorship of 

almost 160 children, who received a complete school supply kit; (2) collection of food for the victims of the rains 

that affected the city of Rio de Janeiro in April; (3) Children's Day event, which included the children of employees 

and minors assisted by the Sem Barreiras Project; (4) Christmas sponsorship of 244 children by employees; (5) 

food collection campaign carried out by students from the Insurtech Innovation Program, our open innovation 

initiative; and (6) promoting seven guided visits to the Museum of Tomorrow, bringing culture and knowledge to 

approximately 210 children, adolescents and adults.  

 

Social impact has also been prioritized when selecting sports engagements to sponsor.  We invested R$500,000, 

through the Sports Incentive Law, in three projects. Sem Barreiras, an IRB initiative in partnership with volleyball 

medal winner Adriana Samuel, offers three Olympic modalities—judo, athletics, and volleyball—in a single place 

to 170 kids in the Estácio neighborhood and surrounding areas, in Rio de Janeiro. Reação Faixa Preta, from the 

Reação Institute, promotes human development and social inclusion through judo, from beginner classes to high 

performance athletes. 1,600 children, teens, and youths benefit from this project, which operates out of nine 

centers in the city of Rio de Janeiro. The Adriana Samuel Volleyball School – a project that has been in operation 

for four years and has served more than 800 children in Deodoro, in Rio’s western region – offers beach volleyball 

lessons for about 80 socially vulnerable minors, aged 7 to 16.  

 

Our strategy of boosting access to culture, through projects included in the Cultural Incentive Law, and prioritizes 

projects for the restoration and maintenance of museums, major exhibitions and music projects.  

 

We invested R$2.75 million in three cultural projects, including the Museum of Tomorrow, which had approximately 

836 thousand visitors in 2019; the Rio Art Museum (MAR), a symbol of the revitalization of the Rio de Janeiro port 

area that has more than 30,000 items in its collection and promotes exhibitions, events and educational programs 

related to the history and culture of the city; and the São Paulo Pinacoteca, the oldest article museum in the city, 

which promotes exhibitions from its renowned collection of Brazilian art and temporary exhibitions by national and 

international artists, in addition to hosting a comprehensive and inclusive educational program. 

 

Our Volunteer Program has three programs – “Cuidando dos Seus”, “Ler é Amor”, and “Saúde é Vida”, which 

have activities that are planned every year. One of the activities is the Bazar Solidário, which regularly benefits 

two institutions; and the Blood Donation Program, which helped the blood bank of the Santa Casa de Misericórdia 

hospital save 560 lives in the first six months of the year. In December 2019, the Volunteer Program ended its 

activities, and the volunteers became Social Multipliers, actively participating in the design, development, planning 

and execution of our social projects. 
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VI - ECONOMIC AND FINANCIAL PERFORMANCE 

 

a) Written Premium 

Our overall written premium totaled R$8,515 million, an increase of 22.3% year-over-year.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Of the total written premium, R$4,826 were written in Brazil (56.7%), and R$3,689 abroad (43.3%). 

 

Overall written premium in Brazil rose 14.4% in 2019 year-over-year, primarily reflecting the performance of the 

real estate segment, which corresponded to nearly 33% of the overall written premium in Brazil. Two other 

highlights were the rural (23%) and special risks (14%) segments.  

 

Overall written premium abroad rose 34.4%; the life segment was the highlight abroad, with 37% of the overall 

written premium, followed by real estate (25%) and rural (19%), the same sectors we specialize in locally.  

 

  

4.928 5.784

6.964

8.515

2016 2017 2018 2019

Total Written Premium (R$ million) - 2019

+22.3%

+20.4%
+17.4%

3.732 3.710

4.219
4.826

2016 2017 2018 2019

Brazil Written Premium (R$ million) - 2019 Abroad Written Premium (R$ million) - 2019

1.196

2.073

2.744

3.689

2016 2017 2018 2019

+14.4%
+13.7%

-0.6%

+34.4%

+32.4%

+73.3%
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b) Retrocession Ratio 

Our retrocession ratio was 25.9% in 2019 compared 

to 26.9% in 2018, a decrease of 1 p.p.. 

 

The Company has historically shown a significant 

reduction in its retrocession ratio. In 2017, the 

retrocession ratio went from 30.0% to 25.9% in 2019, 

down 4.1 p.p..  

 

This reduction in cost, and the maintenance of 

coverage of reinsured amounts, was possible due to 

our good loss ratio history over the last 4 years, by the 

upgrade in our rating by A.M. Best, from A- to A, on a 

global scale, as well as improved governance after we 

became a Corporation.  

 

c) Retained Premium 

Retained premium totaled R$6,307 million in FY19, up 23.8% year-over-year (R$5,094 billion in FY18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Changes in the Technical Provision 

The technical provision is used to retain values that are the result of an increase in our retained premium, in order 

to prevent all their value from being taken prematurely to earned premium and consequently to our underwriting 

result. Over the policies’ coverage term, depending on the performance of the business and the term for the risks 

to expire, this provision may be taken to earned premium and, consequently, to the underwriting result.  

 

Total technical provisions went from R$297 million in 2018 to R$ 633 million in 2019, according to the table bellow: 

28,1%
30,0%

26,9% 25,9%

0,0 %

5,0 %

10, 0%

15, 0%

20, 0%

25, 0%

30, 0%

35, 0%

40, 0%

45, 0%

50, 0%

2016 2017 2018 2019

Retrocession Ratio (%) - 2019

-3.1p.p.+1.9p.p. -1.0p.p.

3.542
4.051

5.094

6.307

2016 2017 2018 2019

Retained Premium (R$ million) - 2019

+23.8%

+25.7%
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e) Earned Premium 

Earned premium totaled R$5,674 million in FY19, up 18.3% year-over-year, driven by a higher written premium, 

which grew 22.3%, partially offset by the increase in technical provisions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The development triangle of earned premiums per underwriting year enables a view of the evolution by harvests. 

Using this tool, one can notice that the earned premiums in a period derive from underwritings carried out in the 

current period as well as in previous years. This way, if we consider the same dynamics of incurred premium 

recognized in 2017 and 2018, we will have an expressive amount already agreed for fiscal year 2020, which 

demonstrates the resilience of the dynamics of our earned premiums.  

 

 

 

*The difference of R$52 million between the total earned premium for FY19 in the table and in the graph refers to R$18 
million from premium interest and R$34 million from the change in technical provisions – other provisions.  
Note: Information related to Note 2.4.2 of the 2019 Financial Estatements. 

Changes in the Technical Provision (R$ million) - 2019

(41)

(145)

(297)

(633)

2016 2017 2018 2019

3.501 3.906

4.797

5.674

2016 2017 2018 2019

Earned Premium (R$ million) - 2019

+18,3%

*
+22,8%

+11,6%

Net Earned Premium by Underwriting Year (R$ Thousand)

Underwriting Year 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Earned premium in the year 329.465       890.871       1.017.172    1.219.507    1.799.128    1.868.866    

One year later 2.047.290    2.638.664    3.209.335    3.217.313    4.531.245    

Two year later 2.411.088    2.924.329    4.068.349    3.760.729    

Three year later 2.488.187    2.986.376    4.347.698    

Four year later 2.512.890    2.987.319    

Five year later 2.522.819    

Acumulated Earned premium (g) 2.522.819    2.987.319    4.347.698    3.760.729    4.531.245    1.868.866    

Earned premium in 2019 9.929           943              279.349       543.416       2.732.117    1.868.866    5.434.620    

Earned premium in 2019 to years  prior to 2014 45.955         

Earned premium of current risks  but not wri tten (2.551)

Earned premium of Argentina Branch 143.977       -               

Total Earned Premium Included in the Balance Sheet 5.622.001    
2
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f) Retained Claims 

In 2019, the total loss ratio of the Company was 51.1%, compared to 55.9% in 2018, an improvement of 5 p.p. 

  

The retained claims account has two main items: OCR (Outstanding Claims Reserve), which reflects claims 

reported in the period, IBNR (Incurred But Not Reported), and IBNER (Incurred But Not Enough Reported Losses), 

which is an actuarial reserve based on statistics to prevent future claim reports. There is also a third item to impact 

the retained claim, which is the salvage and reimbursements. It reflects the Company's ability to recover amounts 

of claims already paid.  

 

In 2019, loss measured by OCR, or the Outstanding Claims Reserve, corresponded to 53.5% of the earned 

premium in 2019, a decrease compared to the previous year (52.6%). In nominal terms, OCR went from a net 

constitution of R$2,500 million in 2018 to R$3,035 million in 2019. 

 

Loss Ratio measured by IBNR and Others, corresponded to 4.6% of the earned premium in 2019 (8.8% in 2018). 

In nominal terms, IBNR went from a net constitution of R$423 million in 2018 to a net constitution of R$264 million 

in 2019.    

 

In nominal terms, the value of retained salvage and reimbursements went from R$241 million in 2018 to R$401 

million in 2019. 

 

f1) Claims Triangle 
 
The development of triangle of incurred claims per enables a view of the evolution of claims by underwriting year¹ 

comparing to the triangle of earned premium by underwriting year.  

 

The claims triangle contains the notices of claims received by the Company, by underwriting year, the evolution 

of IBNER allocated for each underwriting year (which together with warned claims form the OCR basis), as well 

as the IBNR allocated by underwriting year. 

 

The triangle also brings the impact generated by the exchange variation of the provision for claims and the 

respective retrocession assets in order to allow, once this exchange variation component is excluded, which 

impacts the Company's financial expenses line, it has comparable bases for check the loss ratio per underwriting 

year. 
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f1.a) Claims Triangle, gross of retrocession 
Below we present the claims triangle gross of retrocession set out in note 2.4.2 of the financial statements: 

 
f1.b) Claims Triangle, net of retrocession 
Below we present the claims triangle gross of retrocession set out in note 2.4.2 of the financial statements: 

(i) The loss ratio per underwriting year after exchange rate variation is calculated without the exchange rate effects, since such effects 

are recorded in the financial result, in accordance with SUSEP Circular 517, thus demonstrating the same method of calculating the 

accounting loss ratio used by the Company. The variation in financial assets that generate economic protection for this liability position in 

foreign currency is also recorded in the financial result, in accordance with SUSEP Circular 517. Thus, isolating the effects of exchange 

rate variation, there is the real comparative effect of the development of claims with the development of earned premiums in each 

underwriting year (harvests). 

(ii) The loss ratio per underwriting year shown in the triangle does not include the amounts of salvage and reimbursements (an integral part 

of the reinsurance operating activity) obtained in each year, which make up the accounting loss ratio for the year.  

 

(R$ Thousand)

Underwriting Year 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Cla ims  incurred in the year  293.187  656.095  330.900  346.916  148.897  534.256

One year later  1.331.605  2.184.610  1.970.743  1.948.886  2.758.119

Two year later  1.709.391  2.588.521  3.151.953  3.537.810

Three year later  1.775.186  2.811.394  4.021.470

Four year later  1.834.823  2.826.539

Five year later  1.863.509
-               -               -               -               -               -               -               

Current estimate of accumulated claims (a)  1.863.509  2.826.539  4.021.470  3.537.810  2.758.119  534.256  15.541.703

(i ) Exchange Variat (b) (63.038) (106.723) (305.147) (387.606) (170.221) (24.162) (1.056.897)

(-) Accumulated payments  unti l  base date (1.735.546) (2.652.906) (3.441.802) (2.773.389) (1.969.147) (271.270) (12.844.060)

Liabilities included in balance sheet (c)  127.963  173.633  579.668  764.421  788.972  262.986  2.697.643

IBNER (d)  4.875  7.242  22.411  28.731  29.710  10.068  103.037

IBNR (e)  23.550  33.033  71.653  110.073  810.780  1.059.530  2.108.619

Liabi l i ties  compared to years  prior to 2014 (f) (*)  892.509

Exchange Variation to years  prior to 2014 (383.951)-               

Total liabilities included in balance sheet (c)+(d)+(e)+(f)  5.801.808
-               -               -               -               -               -               -               

(II) Loss Ratio ex exchange variation (a+b+d+e) / (g) 52% 65% 62% 66% 58% 60%

Underwriting Year 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Cla ims  incurred in the year  194.043  325.364  202.896  305.449  116.046  194.641

One year later  981.979  1.506.852  1.508.804  1.528.694  2.283.173

Two year later  1.252.197  1.833.732  2.547.883  2.775.240

Three year later  1.234.278  1.911.911  2.983.123

Four year later  1.271.674  1.915.968

Five year later  1.286.241

Current estimate of accumulated claims (a)  1.286.241  1.915.968  2.983.123  2.775.240  2.283.173  194.641  11.438.386

(i ) Exchange Variat (b) (46.974) (40.577) (193.367) (276.207) (142.726) (22.481) (722.332)

(-) Accumulated payments  unti l  base date (1.204.153) (1.832.808) (2.733.281) (2.296.631) (1.810.851) (77.872) (9.955.596)

Liabilities included in balance sheet (c)  82.088  83.160  249.842  478.610  472.322  116.769  1.482.790

IBNER (d)  2.984  3.023  9.082  17.397  17.169  4.244  53.900

IBNR (e)  12.188  16.525  48.984  75.898  583.951  847.485  1.585.031

Liabi l i ties  compared to years  prior to 2014 (f) (*)  235.598

Exchange Variation to years  prior to 2014  8.997-               

Total liabilities included in balance sheet (c)+(d)+(e)+(f)  3.357.319
-               -               -               -               -               -               -               

(II) Loss Ratio ex exchange variation (a+b+d+e) / (g) 50% 63% 66% 69% 61% 55%

(R$ Thousand)
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The third component of claims, which is salvage and reimbursements, are not components of the loss triangle, 

however they have to be considered for the calculation of the Company’s real loss ratio, as is the case with the 

main global reinsurers. 

 

According to the Company's provision dynamics, a prudent claims estimate is made for the provision, mainly for 

recent underwriting years. As a result, it is expected that part of the margins of the constituted provisions will be 

reverted in future years when the risks expire. 

 

f2) Salvage and Reimbursements 
 
IRB Brasil RE and its assignors, following contractual guidelines, actively seek amounts subject to reimbursement, 

both administratively and through agreements and lawsuits. 

 

The salvage and reimbursements line is considered relevant to the Company's business, as is the case with 

reinsurers in operation for a long time. 

 

Since its privatization, the Company has structured an area dedicated to the recovery of salvage and 

reimbursements, aware of how important this line could become for its results, as it occurs with the main reinsurers 

in the world of long-standing operations. Thus, we present below a summary of salvage and reimbursements 

amounts recognized in the fiscal years ended in 2018 and 2019: 

 

Additionally, we present in the table below, a summary of the various lawsuits filed by the Company and its 

assignors with the goal to recover salvage and reimbursements, which are not whatsoever recognized in the 

Company`s assets, nor are contributing to reduce the OCR and are not impacting Company`s results, but have a 

potential to affect positively the results in the future: 

 

Object Number
Updated amount, net of 

Retrocession

Forensic report 98 874.741.182,25R$                                                   

Favorable first instance decision 47 399.554.477,18R$                                                   

Favorable second instance decision 4 1.857.527,66R$                                                       

Supreme Court Decision 30 68.195.619,28R$                                                     

Waiting Supreme Court Decision 4 3.931.607,53R$                                                       

Sentence Execution 68 1.408.802.791,73R$                                               

Closing phase/Agreement negotiation 50 624.625.896,21R$                                                   

TOTAL 301 3.381.709.101,85R$                       

R$ million 2018 2019

Salvage and Reimbursements gross of retrocession  268  788

Salvage and Reimbursements to retrocessionaries (27) (386)

 Effectively retained Salvage and Reimbursements 241         401         
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These are not cases whose effectiveness depends only on the Company's efforts, but they have potential to help 

the Company's results. 

 
f3) Claims from years prior to 2014 
 
The balance of claims for years prior to 2014, in the net retrocession view, totaled R$236 million in 2019, compared 

to R$1.016 million in 2018.  

 

The dynamics of the business means that there will always be a movement of the balance of liabilities from 

previous years, as the risks begin to expire (which impacts especially the IBNR/IBNER), claims are being paid and 

legal disputes come to an end. 

 

However, as years go by, additional provisions will be made for the new risks that will be part of the Company's 

portfolio until its next effectiveness or not, when the contracts should expire. 

* Finisehd by payment 
Note: Note 1: the estimate (expectation) of salvage and Reimbursements in the amount of R$65 mi pointed out above for the years prior to 2014 
adds to a variation of an additional R$35 mi for the underwriting years after 2014, representing a total impact of only R$100 mi  in the reduction of 
the OCR  base for the 2019 financial year. 

 

In the triangle claims in item (f1), it is possible to see that when we consider that when we consider the year 2019, 

period that has already concentrated the most current portfolio of the Company, there was a constitution of 

R$968.5 million of claims provisions (R$116.8 million of OCR and R$851.7 million of IBNR), net of retrocession, 

a preparation for the next contracts which should expire later. 

 
  

Gross of Retrocession

Balance in 2018  2,075

Changes in Saved and Reimbursed Estimates (242)

Paid Claims (386)

Finished Administrative Claims (203)

Finished Judicial Claims (139)

IBNER Variation (49)

IBNR Variation (164)

Balance in 2019  893

Net of Retrocession

Balance in 2018  1,016

Changes in Saved and Reimbursed Estimates (65)

Paid Claims (296)

Finished Administrative Claims (170)

Finished Judicial Claims (82)

IBNER Variation (33)

IBNR Variation (134)

Balance in 2019  236

Changes in Claims Technical Provisions to years prior 2014 (R$ million)

*

*

*

*
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g) Underwriting Result 

The underwriting result totaled R$1,513.9 million in FY19, an increase of 30.9% compared to FY18 (R$1,169.6 

million), reflecting the combined effect of the main factors mentioned previously. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) General and Administrative Expenses 

General and administrative expenses totaled R$283.1 million in FY19, up 24.1% year-over-year. This amount is 

equivalent to 5.0% of earned premiums, in line with the ratio reported for 2018 (4.8%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The main factor that impacted administrative expenses was the post-employment benefit, as the fluctuations 

between assets and liabilities of the social security/health benefit plans of the Company's active and inactive 

employees, which in 2018 generated a positive contribution of R$65.4 million for the administrative expenses of 

the Company, in 2019 contributed with only R$5.4 million. The pension benefit plans, as noted in Note 26.5 to the 

Financial Statements, are in surplus and have asset allocation based on their ALM (Assets and Liabilities 

Management). The vast majority of assets are marked to market, with a value below their market value, which 

signals their potential to continue to generate a future excess, even in a scenario of historically low interest rates. 

 

 

 

 

 

Underwriting Result (R$ million)
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i) Financial Results 

Our consolidated financial investments (parent company and subsidiaries/branches) totaled R$733.5 million in 
FY19, up 16.6% compared to the R$628.9 million reported for FY18.  
  
The performance of the management of the consolidated financial assets of the parent company and its 
subsidiaries and branches was 122% of the CDI interest rate in 2019. The performance is caused by allocations 
made in fixed-rate and inflation-indexed government securities, which were positively impacted due to the closing 
of interest rates in 2019, as well as some exchange rate and variable income operations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Our investment portfolio decreased when compared to December 31, 2018, mainly due to (i) the payment of 
dividends in April 2019, (ii) the payment of interest on capital in December 2019, and (iii) the relevant volume of 
payment of claims, with immediate cash effect, however, whose recovery with reinsurers does not happen in the 
same time, following specific basis of protection contracts 
  
In addition, I would like to highlight that, with the new Selic rate scenario at its lowest level, the Company decided 
to negotiate contracts with discounts on the payment of claims, which benefits the claims interest line. 
  
In compliance with the provision in item IV of Article 145 of SUSEP Circular No. 517, of July 30, 2015, IRB Brasil 
RE declares to have financial capacity compatible with its operations. 

 
j) Breakdown of Results of Operations with Shopping Malls (rent and sale) 

The year 2019 was marked by the sale of the interest in the Company's shopping malls, as shown in the table  
below: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

755

629

733

131%
141%

122%

2017 2018 2019

Investment Portfolio Result

(R$ million) and % of CDI (%)

R$ million 2019

Net Capital Gain - Shopping Centers' Sale  103,4

Rental Revenue  43,3

Financial Results  74,3

Taxes and Total Contributions (33,7)

Administrative Expenses (4,4)

Results at the end of the period  182,9
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k) Net Income 

Net income rose 44.7% to R$1,763.5 million in FY19 versus R$1,218.8 million in FY18. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l) Specific Events that impacted the year 2019 

 

i) Rural segment negative impact in the underwriting results 

 

Some specific events were recognized for the FY19 result that either contributed positively or negatively.  

 

In 2019, the agro segment in Brazil contributed in a negative way to the Company’s underwriting result, due to the 

El-Niño effect. We had an increase in the Company's loss ratio of this specific segment of R$697 million, when we 

consider the losses net of retrocession, as shown in the graph below: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In addition to the atypical impact due to the El-Niño effect, recorded in its retained claim, the Company also stopped 

using a relevant part of the tax benefit, which comes from this segment in Brazil, according to Decree Law No. 73 

of 1966, which reduced the tax effect in 2018 by R$123.9 million and in 2019 reduced the tax effect by only R$31.6 

million, according to Note 25.10 to the Financial Statements. So, this El-Niño effect, which happens every four 

years, created a relevant negative impact on the Company's results. 

850 925

1.219

1.764

2016 2017 2018 2019

Net Income (R$ million)

+44.7%

+31.8%

+8.8%

Climatic Event Climatic Event

885

431 382

1.079

2016 2017 2018 2019

Net Claims from the Rural Segment - Brazil (R$ million)

697
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ii) Positive impact of capital gains on real estate assets 

The capital gain of R$103.4 million impacted the Company's annual results, as explained in the section (j): 
Breakdown of Results of Operations with Shopping Malls. 
 

iii) Tax credit impact  

The deferred tax credit on the loss with an international branch (London branch), in accordance with SUSEP 

circular number 517 of 2015, in the amount of R$146.0 million, was recognized in 2019, impacting the result for 

the year in this amount. 

 

m) Dividends and Interest on Capital 

The payment of dividends and interest on capital 

(IOC), gross of taxes, proposed by the Board for 2019 

totaled R$1,217.1 million, or 71% of the net income 

reported for FY19, deducted of the tax credit for the 

London branch. Of the approved amount to be paid as 

interest on capital (R$257.3 million), R$198.5 million 

were paid in advance in November 2019. The proposal 

for the allocation of net income for FY19 will be 

submitted for approval by the Annual Shareholders’ 

Meeting to be held in March 2020. 

 

n) Capital markets 

Our stock (IRBR3) appreciated by 44.4% in 2019 on B3 (Brasil Bolsa Balcão), compared to an increase of 31.58% 

in Ibovespa, the main index of the São Paulo stock exchange. 

  

From December 28, 2018 to December 30, 2019, our stock (B3: IRBR3) reached an average daily traded volume 

of R$176 million in 5.3 million trades. On December 30, 2019, our market capitalization was R$36.5 billion, 

compared to R$8.5 billion on our IPO on July 31, 2017. Our stock appreciated by 337% from our IPO to the end 

of 2019. 

 

In May 2019, our shares were listed on the Ibovespa Index, weighing 0.793%. Our stock now represents 1.772% 

of the portfolio in force from January to April 2020. Our stock is also listed on IBrX 100, index made up of the most 

actively traded and best representative stocks on B3; the MSCI (Morgan Stanley Capital International) Brazil, a 

benchmark for several global investment funds; and FTSE Renaissance Latin America. 

 
On September 19, 2019, the Extraordinary Shareholders Meeting approved the split of shares issued by IRB Brasil 

RE, with no change to the capital stock. Each share issued by the Company was split into 3 shares. Therefore, 

our capital stock now consists of 936,000,000 common shares, up from the previous 312,000,000 common shares. 

This measure has already resulted in increased asset liquidity, enabling the dilution of the company's capital.  
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VII – RELATIONSHIP WITH INDEPENDENT AUDITORS 

 

Under CVM Instruction No. 381/03, we hereby declare IRB Brasil RE and its subsidiaries adopt a formal procedure 

of verifying that PricewaterhouseCoopers’ (PwC) auditors are not affected, regarding the necessary independence 

and objectivity when working for the Company, by providing services to other companies. 

 

In the year ended December 31, 2019, PwC provided the Company with additional services for the total amount 

of R$2.1 million, referring to Actuarial Auditing and issue of comfort letters in the context of IRB offering of shares 

in the Brazilian (local), American (US) and international (Non-US) markets. This amount corresponds to 48% of 

the independent audit service fee. 

 

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes considers the services were provided in strict observance of 

the audit standards that address the independent auditor’s impartiality when conducting audit works and, therefore, 

do not represent a situation that could adversely affect its independence and objectivity when performing the 

external audit. 

 

Regarding the Independent Actuarial Audit service agreement with E&Y, as required by CNSP Resolution 

321/2015, the total value of the services contractually signed is R$ 220 thousand per year, totaling R$ 660 

thousand at the end of three annual closings financial statements. No billing was made for the services provided, 

therefore, there were no payments made in 2019. 

 

VIII – ARBITRATION CHAMBER 

 
The Company, its shareholders and management are subject to arbitration at the Market Arbitration Chamber, 

under Article 59 of its Bylaws. 

 

IX – STATEMENT OF THE BOARD OF EXECUTIVE OFFICERS 

 
Under CVM Instruction No. 480/09, the Board of Executive Officers herein declares it has discussed, reviewed, 

and agreed with the opinions in the Independent Auditor Report and the Financial Statements for the year ended 

December 31, 2019.  
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INCOME ESTAMENT 

 

 

 

 

 

Income Statement Quarter Accumulated

Business View – R$ million 4Q18 4Q19
Var. 

(19/18)
2018 2019

Var. 

(19/18)

   Written Premium 1.681,2 2.098,5 24,8% 6.963,9 8.515,5 22,3%

     In Brazil 978,2 1.180,9 20,7% 4.219,5 4.826,1 14,4%

     Abroad 703,0 917,5 30,5% 2.744,4 3.689,4 34,4%

   Retrocess ion (604,3) (614,6) 1,7% (1.870,0) (2.208,5) 18,1%

  Retained Premium 1.076,9 1.483,9 37,8% 5.093,9 6.307,0 23,8%

   Change in the Technica l  Provis ion 351,1 138,7 -60,5% (296,8) (633,2) 113,4%

   Earned Premium 1.428,0 1.622,6 13,6% 4.797,1 5.673,7 18,3%

   Retained Claim (818,4) (747,2) -8,7% (2.682,7) (2.898,1) 8,0%

OCR (622,4) (479,1) -23,0% (2.260,1) (2.634,4) 16,6%

IBNR (196,0) (268,1) 36,8% (422,7) (263,7) -37,6%

   Acquis i tion Costs (250,8) (282,6) 12,7% (906,6) (1.126,5) 24,3%

   Other Operating Revenues  and Expenses (1,3) (50,1) 3899,7% (38,1) (117,3) 207,6%

   Underwriting Result 357,6 542,7 51,8% 1.169,6 1.531,8 31,0%

Adminis trative Expenses (58,7) (105,0) 78,8% (228,2) (283,1) 24,1%

Tax Expenses (38,5) (40,4) 5,0% (133,8) (113,2) -15,4%

Financial and Real Estate Investments 260,4 397,3 52,6% 807,6 1.135,4 40,6%

Financial Investments 135,0 113,2 -16,1% 628,9 733,6 16,7%

Real Estate Investments 10,0 12,2 22,5% 77,1 43,2 -43,9%

Earnings Before Tax and Profit Sharing 405,3 522,7 29,0% 1.513,6 1.912,3 26,3%

Taxes  and Contributions (32,4) 109,4 -437,7% (294,8) (148,7) -49,5%

Total Net Income 372,9 632,1 69,5% 1.218,8 1.763,5 44,7%

Retention Ratio 64,1% 70,7% 6,7 p.p. 73,1% 74,1% 0,9 p.p.

Retrocess ion Ratio 35,9% 29,3% -6,7 p.p. 26,9% 25,9% -0,9 p.p.

Overa l l  Loss  Ratio 57,3% 46,0% -11,3 p.p. 55,9% 51,1% -4,8 p.p.

Loss Ratio measured by OCR 43,6% 29,5% -14,1 p.p. 47,1% 46,4% -0,7 p.p.

Loss Ratio measured by IBNR 13,7% 16,5% 2,8 p.p. 8,8% 4,6% -4,2 p.p.

Commiss ion Ratio 17,6% 17,4% -0,1 p.p. 18,9% 19,9% 1 p.p.

Adminis trative Expense Ratio 4,1% 6,5% 2,4 p.p. 4,8% 5,0% 0,2 p.p.

Combined Ratio 81,8% 75,5% -6,3 p.p. 83,2% 80,0% -3,2 p.p.

Ampl i fied Combined Ratio 74,2% 70,1% -4,1 p.p. 72,5% 70,4% -2,1 p.p.
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ASSETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parent Company Consolidated

Assets -R$ Million Dec. 31, 2019 Dec. 31, 2018
Var. 

(19/18)
Dec. 31, 2019 Dec. 31, 2018

Var. 

(19/18)

Current Assets 10.157,1 10.303,2 -1,4% 10.984,9 10.374,0 5,9%

Cash 24,9 27,0 -7,8% 35,9 43,1 -16,8%

Cash and cash equiva lents 24,9 27,0 -7,8% 35,9 43,1 -16,8%

Investments 826,9 2.551,9 -67,6% 1.232,8 2.595,5 -52,5%

Credits  from reinsurance and retrocess ion transactions 5.476,1 4.490,9 21,9% 5.476,1 4.491,0 21,9%

Transactions  with insurers 3.846,2 3.166,2 21,5% 3.846,2 3.166,2 21,5%

Transactions  with reinsurers 1.510,0 1.304,4 15,8% 1.510,0 1.304,4 15,8%

Other operating credits 153,6 56,6 171,6% 153,6 56,7 171,1%

(-) Provis ion for credit ri sks (33,8) (36,3) -6,8% (33,8) (36,3) -6,8%

Retrocess ion assets  - technica l  provis ions 3.596,0 3.055,6 17,7% 3.596,0 3.055,6 17,7%

Premium - retrocess ion 1.143,7 929,1 23,1% 1.143,7 929,1 23,1%

Cla ims  - retrocess ion 2.444,5 2.116,9 15,5% 2.444,5 2.117,0 15,5%

Other provis ions 7,8 9,5 -18,2% 7,8 9,5 -18,2%

Bi l l s  and credits  receivable 131,4 100,7 30,5% 542,4 111,7 385,6%

Bi lss  and credits  receivable 42,8 30,7 39,5% 452,3 40,1 1027,4%

Tax and socia l  securi ty credits 88,6 70,1 26,5% 90,2 71,6 26,0%

Prepaid expenses 8,7 11,9 -27,0% 8,7 11,9 -27,0%

Deferred acquis i tion costs 93,0 65,2 42,7% 93,0 65,2 42,7%

Non-current assets 6.902,8 5.610,8 23,0% 6.189,3 5.566,4 11,2%

Long-term assets 5.837,6 4.857,5 20,2% 5.900,2 4.876,2 21,0%

Investments 3.608,8 3.327,0 8,5% 3.630,9 3.366,4 7,9%

Retrocess ion assets  - technica l  provis ions 29,0 28,8 0,7% 29,0 28,8 0,7%

Premium - retrocess ion 29,0 28,8 0,7% 29,0 28,8 0,7%

Bi l l s  and credits  receivable 2.189,9 1.496,6 46,3% 2.230,3 1.475,9 51,1%

Bi l l s  and credits  receivable 845,3 385,1 119,5% 887,2 398,1 122,9%

Tax and socia l  securi ty credits 650,0 458,5 41,8% 648,6 424,9 52,7%

Tax credits 44,7 38,7 15,5% 44,7 38,6 15,7%

Deferred tax assets 605,3 419,8 44,2% 603,9 386,2 56,4%

Court and taxes  depos its 694,6 653,0 6,4% 694,6 653,0 6,4%

Deferred acquis i tion costs 9,9 5,1 93,9% 9,9 5,1 93,9%

Investments 939,1 636,5 47,5% 162,6 573,1 -71,6%

Equity interest 933,7 631,0 48,0% 15,9 0,0 -

Investment property 5,2 5,5 -5,7% 146,6 573,0 -74,4%

Other investments 0,1 0,1 155,6% 0,1 0,1 155,6%

Property and equipment 81,7 74,3 10,0% 81,8 74,4 10,0%

Intangible assets 44,4 42,5 4,6% 44,7 42,8 4,5%

Total assets 17.059,9 15.914,0 7,2% 17.174,3 15.940,4 7,7%
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LIABILITIES 

 

 

 

 

 

 

 

Parent Company Consolidated

Liabilities and Shareholders' Equity -R$ Million Dec. 31, 2019 Dec. 31, 2018
Var. 

(19/18)
Dec. 31, 2019 Dec. 31, 2018

Var. 

(19/18)

Current liabilities 11.212,8 10.833,2 3,5% 11.300,7 10.859,2 4,1%

Accounts  payble 431,3 366,2 17,8% 519,1 391,5 32,6%

Obl igations  payble 295,8 220,9 33,9% 302,1 235,2 28,4%

Taxes  and socia l  charges  payble 13,9 32,0 -56,7% 14,0 32,2 -56,5%

Labor provis ions 10,3 9,0 15,0% 10,7 9,1 17,8%

Provis ions  for post-employment benefi ts 40,3 39,0 3,4% 40,3 39,0 3,4%

Taxes  and contributions  payble 71,0 65,4 8,6% 152,1 70,0 117,2%

Provis ions  for investment devaluation 0,0 0,0 - 0,0 6,0 -100,0%

Debts  from reinsurance and retrocess ion transactions 1.508,6 1.392,8 8,3% 1.508,6 1.393,1 8,3%

Transactions  with insurers 2,1 0,3 734,7% 2,1 0,3 734,7%

Transactions  with reinsurers 1.355,5 1.251,3 8,3% 1.355,5 1.251,3 8,3%

Reinsurance and retrocess ion brokers 144,0 105,8 36,1% 144,0 106,1 35,7%

Other operating debts 7,1 35,5 -80,1% 7,1 35,5 -80,1%

Third-party depos its 336,4 427,4 -21,3% 336,4 427,4 -21,3%

Technica l  provis ions  - reinsurance and retrocess ion 8.936,5 8.646,8 3,4% 8.936,5 8.647,2 3,3%

Property and casualty and group l i fe insurance 8.936,5 8.646,8 3,4% 8.936,5 8.647,2 3,3%

Provis ion for unearned premiums 2.904,4 2.147,2 35,3% 2.904,4 2.147,2 35,3%

Unsettled cla ims 3.569,6 4.222,1 -15,5% 3.569,6 4.222,5 -15,5%

Provis ion for cla ims  incurred but not reported 2.232,2 1.999,1 11,7% 2.232,2 1.999,1 11,7%

Other provis ions 230,2 278,4 -17,3% 230,2 278,4 -17,3%

Non-current liabilities 1.205,8 1.080,1 11,6% 1.232,3 1.080,5 14,1%

Long term l iabi l i ties 1.205,8 1.080,1 11,6% 1.232,3 1.080,5 14,1%

Accounts  payble 473,3 426,7 10,9% 498,8 427,1 16,8%

Provis ions  for post-employment benefi ts 434,3 412,9 5,2% 434,3 412,9 5,2%

Obl igations  payble 38,9 13,8 182,5% 64,4 14,2 353,8%

Debts  from reinsurance and retrocess ion transactions 0,8 0,8 0,0% 0,8 0,8 0,0%

Other operating debts 0,8 0,8 0,0% 0,8 0,8 0,0%

Technica l  provis ions  - reinsurance and retrocess ion 232,7 158,7 46,6% 232,7 158,7 46,6%

Property and casualty and group l i fe insurance 232,7 158,7 46,6% 232,7 158,7 46,6%

Provis ion for unearned premiums 232,7 158,7 46,6% 232,7 158,7 46,6%

Other debts 499,1 493,9 1,0% 500,1 493,9 1,3%

Civi l  and labor contingencies 48,0 58,6 -18,2% 48,2 58,6 -17,9%

Tax l iabi l i ties 451,1 435,3 3,6% 451,9 435,3 3,8%

Total liabilities 12.418,6 11.913,3 4,2% 12.533,0 11.939,7 5,0%

Shareholders' Equity 4.641,3 4.000,8 16,0% 4.641,3 4.000,8 16,0%

Capita l  s tock 1.953,1 1.953,1 0,0% 1.953,1 1.953,1 0,0%

Profi t reserves 2.127,0 1.595,1 33,3% 2.127,0 1.595,1 33,3%

Equity va luation adjustments (191,1) (113,4) 68,5% (191,1) (113,4) 68,5%

Proposal  for dis tribution of additional  dividends 764,5 578,9 32,1% 764,5 578,9 32,1%

Treasury shares (13,0) (13,0) 0,0% (13,0) (13,0) 0,0%

Retained earnings 0,8 0,0 - 0,8 0,0 -

Total liabilities and shareholders' equity 17.059,9 15.914,0 7,2% 17.174,3 15.940,4 7,7%
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CONFERENCE CALL AND WEBCAST 

 
 
 

February 18, 2020 (Wednesday) 
 

in Portuguese at 8:30 am BRT (6:30 am US EDT, 11:30 pm London) 
in English at 11:00 pm BRT (9:00 am US EDT, 2:00 pm London) 

 
 

For participants in Brazil: +55 11 3181-8565 or 55 11 4210-1803 
For participants abroad: +1 412 717-9627 or +1 844 204-8942 

 
 

Webcast in Portuguese: Click here 
Webcast in English: Click here 

 
 

Replay Access:  + 55 11 3193-1012 
Code for Portuguese: 9053809# 

Code for English: 1780322# 
 

 
 

 

http://webcastlite.mziq.com/cover.html?webcastId=f23e12f4-51c7-491c-8eca-afdf8270b35f
https://webcastlite.mziq.com/cover.html?webcastId=3174bf0f-6b28-460a-80b9-87945dfe49b8

