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Seguros: Resumo da Cobertura
RESEARCH XP | 24 de junho, 2019

Adaptando-se bem à realidade de juros baixos
Iniciamos cobertura do setor de seguros com viés positivo baseado em melhores perspectivas econômicas para o
final de 2019/início de 2020, sua baixa penetração no Brasil e o bem-sucedido trabalho das empresas para
compensar menores ganhos financeiros através de iniciativas de eficiência, investimentos em tecnologia,
melhorias na distribuição e outras frentes. Vemos espaço significativo para o crescimento do setor no Brasil a
partir do 2S19. Tal visão apoia-se principalmente no fato de que a população/empresas demandam mais este
produto em tempos de recuperação econômica e crescimento consistente. Mais especificamente, esperamos
que: (1) O seguro de automóveis cresça menos que o segmento de saúde (prefira SULA sobre PSSA); (2)
Resseguros siga com sólido crescimento e o IRB se mantenha como líder do setor no longo prazo (preferência na
cobertura) e (3) Poder de distribuição (mesmo em um mundo cada vez mais digital) permitirá que a BBSE se
recupere dos últimos dois anos fracos.

BB Seguridade (BBSE3): Mar calmo não faz bom marinheiro; iniciando com Compra
Iniciamos cobertura da seguradora diversificada e corretora BB Seguridade com recomendação de Compra e
Preço-alvo de R$39,00 (21% de potencial). Vemos a BBSE bem posicionada para se beneficiar de um cenário
macro melhor, com o PIB finalmente ganhando força, o desemprego caindo gradualmente e o crédito acelerando
no BB, com destaque para PMEs Pessoas Físicas. Além disso, prêmios maiores de seguros e o crescimento dos
recursos em previdência devem impulsionar as margens da BB Corretora e contribuir significativamente para o
crescimento dos lucros. O rendimento de dividendos de 5.3% e 5.9% para 2019 e 2020 se mostra atrativo vs uma
Selic de 5.75% para o final de 2019 (Boletim Focus).

IRB Brasil (IRBR3): O que é bom demais também pode ser verdade; iniciando com Compra
Iniciamos cobertura da resseguradora líder do Brasil com recomendação de Compra e Preço-alvo de R$120,00
(21% potencial). Raramente vemos empresas com tantos atributos positivos como o IRB e, apesar de sua
performance de 249% desde o IPO, acreditamos que há espaço para mais. Ao conversarmos com contatos do
setor, fica claro que a posição de mercado do IRB é tão sólida quanto a empresa afirma. Por fim, a combinação
de crescimento + alto ROE, em nossa visão, justifica os múltiplos de 18,7x e 15,9x P/L para 2019 e 2020.

Porto Seguro (PSSA3): Ótima empresa, ações com preço justo; iniciando com Neutro
Iniciamos cobertura da principal seguradora de automóveis do país, a Porto Seguro, com recomendação Neutra
e Preço-alvo de R$58,00 (7% potencial). Embora reconheçamos as qualidades da empresa, a alavancagem à
recuperação econômica e a um processo de renovação da frota no Brasil, assim como o notável trabalho feito na
área de tecnologia/despesas, não vemos gatilhos nos próximos 12 meses que possam justificar uma projeção de
lucro acima do consenso ou múltiplos mais altos.

SulAmérica (SULA11): Empresa certa no segmento certo. Hora certa? Achamos que sim; iniciando com Compra
Iniciamos cobertura da segunda maior seguradora de saúde do Brasil com recomendação de Compra e Preço-
alvo de R$43,00 (26% potencial). Esperamos que o segmento de saúde/odonto supere o desempenho geral da
indústria nos próximos anos e vemos a SulAmérica como uma boa opção para aproveitar esse ciclo. A empresa
conseguiu aumentar a participação de mercado e controlar a sinistralidade durante a crise e agora está pronta
para colher os benefícios de sua disciplina em anos mais saudáveis do ponto de vista macro.

Seguros

Fontes: XP Investimentos, Bloomberg
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2019 2020 2019 2020 2019 2020

BB Seguridade BBSE3 Compra l 39,00 32,20 21,1% 64.400 16,0x 14,5x 7,7x 7,2x 5,3% 5,9%

IRB IRBR3 Compra l 120,00 99,48 20,6% 31.038 18,7x 15,9x 7,7x 6,7x 3,7% 4,4%

Porto Seguro PSSA3 Neutro l 58,00 54,15 7,1% 17.506 12,2x 10,8x 2,1x 1,9x 3,3% 3,7%

SulAmérica SULA11 Compra l 43,00 34,20 25,7% 13.480 11,0x 9,6x 1,9x 1,6x 2,3% 2,6%

Div. Yield

Seguradoras

Empresa Ticker Recomendação
Curto 

Prazo

Preço 

Alvo

Preço 

Atual
Potencial

P/L P/BMkt Cap 

(R$mi)



Fontes: Empresas, Swiss RE, Cnseg
*Dados de saude da ANS incluem operadoras

Setor de Seguros no Brasil
Um grande negócio ainda em amadurecimento
Observamos espaço significativo para o crescimento do setor de seguros no Brasil a partir do 2S19. Baseamos
nossa visão especialmente no fato de que a população/empresas demandam mais este produto em tempos de
recuperação econômica e crescimento consistente. Além disso, analisamos (1) O índice de penetração dos
prêmios emitidos em relação ao PIB para uma amostra de países em que o Brasil está 2% abaixo da média
global e revelando uma oportunidade potencial de aumento de penetração no setor (8ª maior economia e
apenas o 40º em penetração de seguros) e (2) A evolução do crescimento dos prêmios emitidos no Brasil nos
últimos anos vs PIB mostra que o setor está atrasado em relação à atividade, estável desde 2017. Assim, vemos
o setor como uma alternativa atraente especialmente para 2020 em diante, quando se espera um crescimento
mais rápido do PIB. No entanto, existem no momento oportunidades de investimento definitivamente atraentes
em nossa cobertura.

Segmento saúde/odonto deverá ganhar força em 2020-2021
As empresas de nossa cobertura apresentam diferentes focos dentro do universo de seguros, por isso é
importante delinear os segmentos que levamos em consideração no gráfico da direita abaixo: (1) saúde privada,
que inclui saúde e odontológico; (2) títulos de capitalização; (3) grupo de vida, que inclui pensões, VGBL e PGBL e
(4) seguros gerais ou ramos elementares; auto, patrimonial e residencial. Desde 2013, houve uma mudança
significativa de participação no setor de seguros gerais para saúde, principalmente devido à resiliência
demonstrada pelo último durante a crise e ao fraco crescimento de carros novos. Segundo a CNseg, o seguro
auto cresceu 6,5% em 2018 enquanto saúde (ANS) expandiu 9,8%. A CNseg previa, em fev/2019, o seguro auto
crescendo 6,2% e 8,4% em 2019 e 2020 (contra XPe de 5% e 7%). Em relação à saúde, projeta crescimento de
7,3% em 2019 e 9,7% em 2020 (vs XPe de 8% e 11%). Em linhas gerais, vemos as seguradoras e operadoras de
planos de saúde mais expostas ao ciclo econômico, com queda do desemprego e maior renda disponível.

Prêmios emitidos / PIB

Divisão dos prêmiosTop 5 por segmento

Crescimento de prêmios e PIB A/A

Auto Saúde* Vida Patrimonial

Empresa Mkt Share Empresa Mkt Share Empresa Mkt Share Empresa Mkt Share
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Tese de Investimento
Iniciamos cobertura da BB Seguridade com recomendação de Compra e Preço-alvo de R$39,00. Depois de anos
difíceis em 2017-18, com a recessão afetando os lucros, esperamos que a BBSE navegue em águas mais
tranquilas e utilize sua enorme capacidade de distribuição para obter resultados sólidos em 2019-20,
especialmente após a venda da subsidiária de automóveis e P&C para a Mapfre. Seguros e Previdência, que
representam 50% do lucro, foram significativamente impactados pela crise e devem impulsionar os resultados
durante a esperada (e atrasada) recuperação. Outro fator relevante é a aceleração do crédito no BB, que resultará
em aumento de prêmios especialmente para o seguro prestamista, ainda subpenetrado na base de clientes do
BB. Por fim, nesse contexto a BB Corretora terá um papel vital para a BBSE, já que sua estrutura de custos é
composta de reembolsos ao banco. Nos múltiplos atuais, vemos um risco-retorno favorável nas ações da BBSE.
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Nossa tese de investimento é apoiada pelos seguintes fatores:

Recuperação cíclica impulsionará crescimento de lucro
Vemos a BBSE bem posicionada para se beneficiar de um cenário macro melhor, com o PIB finalmente
ganhando força, o desemprego caindo gradualmente e o crédito acelerando no BB, com destaque para PMEs
Pessoas Físicas. Essa tendência favorece em especial Seguros, para o qual projetamos crescimento de 10% em
prêmios em 2019. Em relação à Previdência, apesar de ser uma linha com recuperação mais lenta, a dinâmica
demográfica e a reforma em curso no sistema público devem aumentar sua atratividade para investimento de
PFs. Assim, esperamos que os ativos em previdência cresçam 9% em 2019 e acelerem para dois dígitos em
2020. Por fim, projetamos crescimento de lucro de 12,5% em 2019 e 9,3% em 2020.

BB Corretora: Alta capacidade de distribuição e rentabilidade
Apoiando-se na base de agências do BB, acreditamos que a BBSE conseguirá manter sua posição de liderança
em planos de previdência, apesar de um ambiente competitivo mais intenso com plataformas independentes
oferecendo esses produtos (principalmente por portabilidade) e bancos reduzindo as taxas. Além disso, devido à
sua estrutura de custo fixo e baixa necessidade de capital, a BB Corretora apresenta margens altas e é um ativo
vital para impulsionar os retornos da BBSE à medida que outras subsidiárias aumentem suas receitas. Um risco
relacionado a essa subsidiária é o vencimento do contrato de distribuição com o BB em 2033, que poderia ter
suas condições modificadas antes disso, embora não esperamos que ocorra no curto prazo.

Crescimento de lucros + Dividendos atrativos = Compra em BBSE
Devido ao alto pagamento de dividendos e lucros crescentes, vemos potencial para o ROE atingir 53% em 2020
e justificar múltiplos mais altos para a ação, que atualmente negocia a 16,0x e 14,5x P/L 2019 e 2020, levemente
acima da média desde o IPO em 2013. Além disso, nossas projeções sugerem um atrativo rendimento de
dividendos de 5,3% para 2019 e 5,9% para 2020, contra Selic 5,75% Selic no final de 2019 (Boletim Focus).

Temas-chave a serem monitorados
(1) Concorrência em seguros e previdência; (2) Intervenção do governo no BB; (3) Sinistralidade, especialmente
no agronegócio; (4) Descasamento IPCA/IGPM no resultado financeiro; (5) Aumento da CSLL para seguradoras;
(6) Mudanças no Proagro poderiam expandir o mercado para seguro rural e (7) Venda de participação no IRB.

Cenários
Nossos cenários de análise de sensibilidade para o nosso Preço-alvo para BBSE são:
• Cenário otimista: R$ 44/ação; assumindo crescimento mais rápido de seguros/previdência e Selic em alta
• Caso base: R$ 39/ação;
• Cenário pessimista: R$35/ação assumindo crescimento mais lento de seguros/previdência e Selic em queda

Fontes: XP Investimentos, Dados da Cia

BB Seguridade (BBSE3): Mar calmo não faz bom 
marinheiro; iniciando com Compra
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BB Seguridade: Detalhes e gráficos da empresa

Estrutura organizacional da empresa
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Perfil da companhia
A BB Seguridade é uma holding controlada pelo Banco
do Brasil que atua nos segmentos de seguros,
previdência e capitalização. A BBSE conta com as
agências do BB como seu canal de distribuição (modelo
de bancassurance) e a distribuição desses produtos é
intermediada pela BB Corretora (100% detida pela
BBSE). Outras empresas são: (1) Brasilseg (seguros); (2)
Brasilprev (planos de previdência); (3) Brasilcap
(capitalização); (4) IRB (resseguro) e (5) Brasildental
(seguro odontológico).

Banco do Brasil
(66.25%)

Free Float
(33.75%)

ROE e Payout de Dividendos (sobre Lucro Líquido)

Preço histórico e Preço-alvo (R$/ação)

P/L Histórico

Composição do Lucro Líquido (Consolidado)

Contribuição para Lucro Líquido (1T19)

Preço-alvo e recomendação

Ticker Recomendação Preço-alvo % Potencial

BBSE3 Compra R$39,00 21%

RESEARCH XP | 24 de junho, 2019 Seguros

Fontes: XP Investimentos, Dados da Cia, Bloomberg
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IRB Brasil (IRBR3): O que é bom demais também pode ser 
verdade; iniciando com Compra
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Tese de Investimento
Iniciamos cobertura do IRB Brasil com recomendação de Compra e Preço-alvo de R$120,00. Raramente vemos
empresas com tantos atributos positivos como o IRB e, apesar de sua excelente performance de 249% desde o
IPO em ago/17, acreditamos que ainda há espaço para mais. Sua combinação de alto retorno + alto crescimento
chamou a atenção do mercado e o caso é objeto de discussões constantes sobre a sustentabilidade dessas
tendências favoráveis. A empresa é líder no mercado de resseguros no Brasil e desfruta de vários benefícios de
sua posição, como ser líder da maioria dos painéis que participa, sua proximidade com clientes e os extensos
bancos de dados que são suporte aos modelos de precificação de riscos. Além disso, desde a sua privatização em
2013, o IRB investiu fortemente em tecnologia e infraestrutura, implementou o SAP e integrou suas estruturas de
front, middle e back-office para explorar plenamente essas vantagens. Vemos a expansão internacional e o
aumento da penetração de seguros no Brasil impulsionando a receita e o ROE durante 2019-2020.

Nossa tese de investimento é apoiada pelos seguintes fatores:

Cenário competitivo deve permanecer favorável
Ao conversarmos com contatos do setor, fica claro que a posição de mercado do IRB é tão sólida quanto a
empresa afirma. A longa preocupação do mercado com um maior foco dos players internacionais parece
improvável de se materializar, uma vez que exigiria uma estrutura cara e pesada que o IRB já oferece. Além
disso, essas empresas (Munich RE, Swiss Re, etc) já participam de painéis de resseguros rentáveis como
seguidores, com frações menores e com base em seu entendimento de que o IRB precifica os riscos com
precisão. Outras dificuldades, como a contratação de profissionais especializados (a maioria trabalha no IRB) e a
o risco cambial nos levam a acreditar que o IRB permanecerá como líder de mercado por muitos anos.

Expansão internacional: Principal oportunidade e principal risco
A operação internacional do IRB (45% dos prêmios no 1T19) representa uma valiosa oportunidade para a
empresa crescer e diversificar seus negócios. Seus prêmios cresceram 73% e 32% em 2017 e 2018,
respectivamente, e há espaço para uma expansão ainda maior nos próximos anos. Embora as iniciativas de
gestão de risco por meio de retrocessão sejam efetivas, entendemos que a expansão apresenta um risco de
execução adicional em relação a uma operação 100% brasileira, já que o IRB domina o mercado local e outros
países latino-americanos estão sujeitos a desastres naturais. No entanto, damos ao IRB o benefício da dúvida
nesta questão, devido ao seu histórico e à queda na taxa de sinistralidade recente em meio à expansão.

Alto crescimento + Alto ROE = Compra em IRBR
Embora reconheçamos os riscos de execução na expansão internacional, receitas financeiras menores e os altos
múltiplos, há mais razões para ser otimista com o IRB do que o contrário. Sua combinação única de alto
crescimento (22% EPS CAGR 2018-21) e retorno (poderia ser maior dependendo de dividendos) justifica os
múltiplos altos, como o P/L de 18,7x e 15,9x para 2019 e 2020, respectivamente.

Temas-chave a serem monitorados
(1) Venda de ações pelo BB e Governo; (2) Impacto da Selic e sustentabilidade do resultado financeiro; (3)
Sinistralidade, especialmente no agronegócio; (4) Preços de imóveis; (5) Leilões de infraestrutura; (6) Operações
internacionais e (7) Mudanças no Proagro poderiam expandir mercado endereçável para resseguro rural.

Cenários
Nossos cenários de análise de sensibilidade para o nosso Preço-alvo para o IRBR são:
• Cenário de alta: R$135/ação (assumindo crescimento mais rápido dos prêmios e aumento da Selic)
• Caso base: R$120/ação;
• Cenário pessimista: R$100/ação (assumindo crescimento mais lento nos prêmios e Selic em queda)

RESEARCH XP | 24 de junho, 2019 Seguros

Fontes: XP Investimentos, Dados da Cia



IRB Brasil: Detalhes e gráficos da empresa

Estrutura organizacional da empresa
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Perfil da companhia
O IRB Brasil é o líder em resseguros no Brasil, com 37%
de participação e R$7 bilhões em prêmios emitidos em
2018. Foi fundado na década de 1930 e fez seu IPO em
2017 após um processo de reestruturação bem-
sucedido após sua privatização em 2013. Entre seus
acionistas estão o governo brasileiro e três dos cinco
principais bancos do Brasil, o que agrega governança e
credibilidade à empresa. O governo possui uma golden
share com direitos adicionais, porém espera-se que
venda sua participação no curto prazo, junto com o BB.

Itaú
(11.1%)

Mercado
(46.7%)

Preço histórico e Preço-alvo (R$/ação)

P/L  Histórico

Preço-alvo e recomendação

Ticker Recomendação Preço-alvo % Potencial

IRBR3 Compra R$120,00 21%

Bradesco
(15.2%)

Gov. Brasil
(11.7%)

BB
(15.2%)
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ROE e Payout de Dividendos (sobre Lucro Líquido)
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Fontes: XP Investimentos, Dados da Cia, Bloomberg



Porto Seguro (PSSA3): Ótima empresa, ações com preço 
justo; iniciando com Neutro
Tese de Investimento
Iniciamos a cobertura da principal seguradora brasileira de automóveis, Porto Seguro, com recomendação Neutra
e Preço-alvo de R$58,00. Embora reconheçamos as qualidades da empresa, a alavancagem à recuperação
econômica e a um processo de renovação da frota no Brasil, assim como o notável trabalho feito na área de
tecnologia/despesas, não vemos gatilhos nos próximos 12 meses que possam justificar uma projeção de lucro
acima do consenso ou múltiplos mais altos. Depois de dois anos com o lucro crescendo em média 20% em 2017-
18 e forte desempenho acumulado das ações, a empresa sinaliza foco na diversificação de seguros de
automóveis (65% dos prêmios) para outros segmentos, como saúde (11%) e P&C (10%), e também em maior
penetração de operações de crédito em sua base de clientes. Além disso, com a crescente probabilidade de taxas
de juros baixas por mais tempo, não esperamos que os resultados financeiros contribuam tão cedo, uma vez que
caíram de 74% do lucro líquido em 2017 para 43% em 2018, após a queda da Selic e apólices mais caras.
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Nossa tese de investimento é apoiada pelos seguintes fatores:

Líder de longa data em um mercado competitivo
Em um mercado caracterizado por uma concorrência acirrada e influenciado por taxas de juros, a Porto
construiu a reputação de oferecer serviços de valor agregado cobrando um prémio acima dos pares. O ótimo
relacionamento com seus corretores é uma importante vantagem competitiva, uma vez que estes confiam na
Porto e estão, em geral, mais inclinados a oferecer seus produtos. Além disso, a empresa possui três marcas
para atender a diferentes perfis de clientes: Porto Seguro, Azul Seguros (menor preço) e Itaú Seguros;

Lento crescimento de prêmios e menor resultado financeiro
O crescimento de prêmios de seguros auto de 5,5% a.a. desde 2013 revela um setor estável em termos de frota
segurada, considerando que os preços subiram recentemente. Assim, esperamos que o segmento tenha um
desempenho abaixo da indústria e, embora a empresa esteja focando em diversificação, o auto deverá
continuar como o principal negócio no futuro próximo. A recuperação econômica deve ajudar as vendas e os
seguros de carros, porém vemos essa como uma segunda derivada do processo e não provável de ocorrer logo.
A produção de veículos em maio caiu 2% vs abril e, embora nossos economistas esperem melhorias, ainda está
fraca. Por fim, a receita financeira não deve aumentar tão cedo com a Selic estável ou em queda.

Melhorias já refletidas nas ações + Crescimento lento de lucros = Neutro em PSSA
Com uma menor Selic, as seguradoras de automóveis aumentaram os preços desde 2017 a fim de manter um
ROE condizente com o custo de capital e, por esta razão, não esperamos que preços sejam um fator tão
relevante em 2019-20. Além disso, a redução nas perdas (roubos, acidentes) ajudou a sinistralidade a atingir
53% em 2018 (contra 57,2% em 2017 e 64,2% do mercado) e também apresenta menos espaço para melhorias.
Esperamos um crescimento moderado da receita, juntamente com preços e sinistralidade estáveis limitando o
crescimento dos lucros em 2019-20. Por fim, mesmo considerando um potencial maior retorno ajustado pelo
excesso de capital, as ações negociam hoje a um prêmio vs média P/L de 5 anos (10%).

Temas-chave a serem monitorados
(1) Sinistralidade no auto; (2) Produção de veículos; (3) Impacto da Selic no resultado financeiro; (4) Preço do
seguro auto; (5) Crescimento de P&C e Saúde; (6) Expansão geográfica; (7) Digitalização e (8) Proventos.

Cenários
Nossos cenários de análise de sensibilidade para nosso Preço-alvo para PSSA são:
• Cenário de alta: R$ 66/ação (assumindo crescimento mais rápido dos prêmios e aumento da Selic)
• Caso base: R$ 58/ação;
• Cenário pessimista: R$ 52/ação (assumindo crescimento mais lento nos prêmios e menor Selic).
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Preço histórico e Preço-alvo (R$/ação)

P/L Histórico

Composição de Prêmio emitidos (2018)

Preço-alvo e recomendação

Ticker Recomendação Preço-alvo % Potencial

PSSA3 Neutra R$58,00 7%

Estrutura organizacional da empresa
Perfil da companhia
A Porto Seguro é a 4ª maior seguradora do Brasil e líder
nos segmentos de veículos e residencial. Sua estrutura
compreende cerca de 13 mil funcionários, 120 escritórios
e 3,6 mil agências bancárias do Itaú em todo o Brasil,
além de aproximadamente 35 mil corretores
independentes (que representam mais de 90% da força de
vendas do Porto) e 13 mil prestadores de serviços com
contratos exclusivos. A Porto tem o direito exclusivo de
distribuir produtos de seguros residenciais e de veículos
aos clientes da rede de agências do Itaú. O banco também
é um acionista, com participação de 30,5%.

Jayme 
Garfinkel
(40.5%)

Free Float
(29%)

Itaú Unibanco
(30.5%)

Porto Seguro: Detalhes e gráficos da empresa
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Composição do Lucro Líquido

ROE e Payout de Dividendos (sobre Lucro Líquido)
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Tese de Investimento
Iniciamos a cobertura da SulAmérica com recomendação de Compra e Preço-alvo de R$43,00. A empresa provou
sua resiliência durante os anos de recessão no Brasil e conseguiu aumentar sua participação de mercado em
saúde e também controlar a sinistralidade por meio de uma série de iniciativas em custos médicos. Agora, com
uma perspectiva macroeconômica melhor, vemos a empresa bem posicionada para se beneficiar da queda da
taxa de desemprego, uma vez que os planos corporativos representam 70% do total de vidas seguradas.
Valorizamos o posicionamento premium e da proposta de valor da SulAmérica no segmento de saúde, pois
representa uma barreira relevante contra concorrentes mais orientados a custos, como os players integrados
verticalmente. Além disso, devido à sua escala e investimentos em controle de custos, a SULA tem poder de
barganha suficiente para negociar com fornecedores e reduzir os riscos inerentes associados ao modelo fee-for-
service, do qual a empresa está gradualmente se afastando.

Nossa tese de investimento é apoiada pelos seguintes fatores:

Alavancagem ao ciclo econômico
O seguro saúde (76% da receita) é correlacionado com o PIB e à taxa de desemprego. Como consequência da
recessão no Brasil, o mercado saúde privada desacelerou significativamente entre 2012-16 em vidas seguradas.
Desde 2016, houve um processo de estabilização e esperamos uma aceleração no fim de 2019/início de 2020 à
medida que a confiança e o PIB ganhem força com a entrega de reformas. A SULA está bem posicionada para
este cenário devido à sua atuação consolidada com clientes de alta renda, forte alcance comercial e expertise na
gestão de seu modelo por meio de uma cuidadosa seleção de fornecedores e controle rigoroso de despesas.

Vantagens competitivas no segmento de saúde
Devido à sua escala e relevância, a SULA possui poder de barganha nas negociações com fornecedores,
prestadores de serviços e hospitais. Além disso, em uma força-tarefa para mitigar os riscos relacionados ao
modelo fee-for-service, a empresa investiu em mais de 30 iniciativas de controle de sinistros para reduzir custos
e frequência, ampliando a lacuna favorável da sua sinistralidade em relação à média do setor. Ainda, a empresa
conseguiu repassar com sucesso a inflação médica, alta no Brasil vs IPCA, sem perder clientes como aconteceu
com a indústria durante a crise. Como a PSSA, tem relacionamento próximo com seus distribuidores, que são
principalmente corretores independentes complementados por canais corporativos, de afinidade e parcerias.

Crescimento de lucro + Opcionalidades = Compra em SULA
Estudando a estrutura de capital da SULA, acreditamos que há espaço para aumento de proventos, o que
aumentaria seu ROE e permitiria que seus múltiplos fossem reavaliados. Agregando suas subsidiárias, em
dez/18, a SULA possuía R$4,6bi de capital regulatório exigido vs um PL de R$6,2bi. Embora a empresa não tenha
declarado que pretende aumentar proventos, vemos isso como uma opcionalidade interessante. Também como
potenciais vetores vemos um crescimento mais acelerado da penetração de seguros odontológicos e também
na distribuição de produtos para PMEs. Negociando a 11,0x e 9,6x P/L 2019 e 2020, não é uma barganha neste
momento, mas os fatores mencionados apoiam nossa visão de que é um preço que vale a pena pagar.

Temas-chave a serem monitorados
(1) Pagamento de proventos; (2) Digitalização; (3) Taxa de desemprego; (4) Ritmo de crescimento PME e

odontológico; (5) Inflação médica e sinistralidade e (6) Impactos da Selic no resultado financeiro.

Cenários
Nossos cenários de análise de sensibilidade para nosso Preço-alvo para SULA são:
• Cenário otimista: R$ 48/ação (assumindo crescimento mais rápido dos prêmios e aumento da Selic)
• Caso base: R$ 43/ação;
• Cenário pessimista: R$ 37/ação (assumindo crescimento mais lento nos prêmios e menor Selic).
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SulAmérica (SULA11): Empresa certa no segmento certo. 
Hora certa? Achamos que sim; iniciando com Compra
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Preço histórico e Preço-alvo (R$/ação)

P/L Histórico

Preço-alvo e recomendação

Ticker Recomendação Preço-alvo % Potencial

SULA11 Compra R$43,00 26%

SulAmérica: Detalhes e gráficos da empresa

Estrutura organizacional da empresa
Perfil da companhia
A SulAmérica é a 2ª maior seguradora em prêmios no
Brasil e a 2ª em saúde, atrás apenas da Bradesco Seguros.
Sua estrutura compreende mais de 1.400 hospitais, 3.600
laboratórios, 20.500 prestadores de serviços de saúde,
9.200 prestadores de serviços odontológicos e mais de
30.000 corretores. Possui parcerias com 20 bancos e 70
corretores institucionais para aumentar a força de vendas
e diversificar a distribuição. A empresa, fundada em 1895,
possui atualmente 7 milhões de clientes, dos quais
apenas 12% tinham mais de um produto no 1T19,
apresentando grandes oportunidades de engajamento.

Pessoas 
relacionadas

(4.1%)
Mercado aberto

(70.7%)
SULASAPAR

(25.2%)
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ROE e Payout de Dividendos (sobre Lucro Líquido)

Composição da Receita (2018)

Composição do Lucro Líquido
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XPe: +3% XPe: +3% 

XPe: +1% XPe: +5% 

XPe: +1% XPe: +2% 

Lucro Líquido 2019E Lucro Líquido 2020E

XPe: +1% XPe: +2% 

Recomendação: Compra
Preço-alvo: R$ 39,00

Recomendação: Compra
Preço-alvo: R$ 120,00

Recomendação: Neutra
Preço-alvo: R$ 58,00

Recomendação: Compra
Preço-alvo: R$ 43,00

Lucro Líquido 2019E Lucro Líquido 2020E

Lucro Líquido 2019E Lucro Líquido 2020E

Lucro Líquido 2019E Lucro Líquido 2020E

3.982 3.952

BBSE3

XPe Consenso

4.352 4.307

BBSE3

XPe Consenso

1.670 1.625 

IRBR3

XPe Consenso

1.956 1.896 

IRBR3

XPe Consenso

1.422 1.412

PSSA3

XPe Consenso

1.612
1.540

PSSA3

XPe Consenso

1.215
1.072

SULA11

XPe Consenso

1.381
1.236

SULA11

XPe Consenso
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Disclaimer
Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na Instrução
CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não
constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas
na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no
presente relatório.
Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor.
O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de
forma independente, inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de
mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP
Investimentos.
O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 598/18 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação
de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório.
Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores
Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos.
O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por agentes autônomos de investimento que desempenham suas
atividades por meio da XP, em conformidade com a ICVM nº 497/2011, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras
de Títulos e Valores Mobiliários – ANCORD. O agente autônomo de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes,
devendo atuar como intermediário e solicitar autorização prévia do cliente para a realização de qualquer operação no mercado de capitais.
Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o
processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de
carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor.
A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os
desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações
presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.
Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP,
podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o
propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos.
SAC. 0800 77 20202. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as
soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710.
O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: www.xpi.com.br.
A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou
seu conteúdo.
A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como
tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados
pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de
mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os
movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas.
O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação
é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é
preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são
necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a
desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento,
podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer
garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto
O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP
Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito
negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por
apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração
recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto.
O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos
para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é
livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma
parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de
garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem.
O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo
com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento
derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a
possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio
do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do
investimento.
ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO
NO VAREJO.
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