Relatório Econômico
Grupo Life Brasil
Nº 07 - Agosto 2021

Esse texto é divulgado mensalmente pelo Grupo Life Brasil, tendo,
dependendo do caso, diversas linhas de abordagem. Por exemplo:

Resumo

A análise da evolução dos dados econômicos e
estratégicos da empresa.
A avaliação dos dados econômicos dos mercados de
seguro de vida e de acumulação no país.
Um estudo dos dados do mercado acionário, em setores
relacionados ao segmento de seguros.
Avaliação comercial de suas parceiras, com entrevistas.

Desse modo, é possível ter uma abordagem bastante ampla do
segmento.
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Nesse texto específico, em função dos dados obtidos, temos:
O Grupo Life Brasil tem tido uma evolução acima da média do setor de seguros, com o
aumento de receita e boa margem de lucratividade, acima também dos valores
praticados pela média do setor.
Como toda economia, o setor de seguros no país sofreu os efeitos da crise econômica
e da pandemia. Mas, nesse momento, o mercado já mostra sinais claros de
recuperação. Nesse relatório, observamos os dados dos seguros de vida e dos
produtos de acumulação, com uma taxa de aceleração já elevada, com valores acima
de outros ativos da economia. Esse é o cenário para 2021.
Em termos acionários, o mercado como um todo sofreu muita volatilidade nos últimos
meses. Tudo reflexo do momento de incerteza ainda vivido pela economia e pela
sociedade. Entretanto, os indicadores econômico-financeiros de muitas companhias
de nossa amostra estão bons e, dependendo do caso, melhores do que os próprios
números médios do Ibovespa. Isso representa um cenário promissor para o médio e o
longo prazos.
Avaliamos os novos produtos da parceira Omint, mostrando o potencial para os
corretores.
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Objetivo

Dados Econômicos

Mercado de Seguros de
Pessoas

Mercado Acionário

Análise Comercial

O Grupo Life Brasil tem por objetivo aumentar o seu grau de transparência. Assim,
mensalmente, divulga esse relatório para os seus parceiros e para a sociedade
em geral. Nessa linha, a holding vem também observando as melhores práticas
previstas pela lei das S.As., no que diz respeito as ações de governança.

01 Objetivo

A empresa mantém em sua estrutura, desde a sua constituição, um Conselho
de Administração. As assembleias ordinárias são realizadas cronologicamente,
bem como as extraordinárias, quando necessário. Também, em observância ao
que orienta a CVM, o Grupo Life Brasil realiza anualmente auditoria externa,
mantendo sua política de transparência, mediante contrato com auditores
credenciados junto à Comissão de Valores Mobiliários.
Nessa diretriz, esse texto em particular terá 5 capítulos, contando essa
introdução. No capítulo 2, uma análise dos dados econômicos do grupo Life Brasil.
No capítulo 3, a avaliação da evolução dos mercados de seguros de pessoas e de
acumulação no Brasil. Assim, é possível medir a condição do mercado em que a
holding atua. No capítulo 4, informações acionárias das empresas que têm
relação com o mercado de seguros. Tais dados são obtidos a partir das
negociações registradas no mercado aberto. Por fim, no capítulo 5, uma análise
comercial das parceiras da Life Brasil.
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02 Dados
Econômicos

Citando a missão do empresa, temos que o “diferencial do Grupo
Life Brasil é a proteção da vida. A holding acredita que não há nada
mais valioso do que a vida. Que é o bem mais precioso do ser
humano e nada supera isso. E para atender os clientes da maneira
que eles merecem, o método de atendimento é totalmente
diferenciado. Os clientes são extremamente importantes e garantir
que eles tenham o melhor atendimento é fundamental. O método
de trabalho do Grupo foi desenvolvido e lapidado pelo seu
presidente, que, através de sua larga experiência no ramo, verificou
que era preciso uma consultoria de qualidade, baseada nas reais
necessidades do cliente.”

1

http://www.grupolifebrasil.com.br

1
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Na tabela 1, características básicas do grupo Life Brasil, holding

Na tabela 2, outras características de atuação da Life Brasil, em

com sede no Rio Grande do Sul, especializado na distribuição de

dados do 1º Semestre de 2021.

seguros de pessoas.
Tabela 2– Outras Características – Life Brasil – 1º Semestre/2021
Tabela 1 – Características Principais – Grupo Life Brasil
Indicador

Descrição

Ano de Fundação

1998

Grupo

Indicadores

Central de Sinistros 24 horas

9 empresas, sendo uma holding,

Nota 10 em pesquisa NPS

7 corretoras e 1 assessoria

Franquias

Mais de 200

Alcance

Clientes em mais de 500 municípios

Prêmios

R$ 30 milhões por ano

Comissões

R$ 10 milhões por ano

Resultados

aplicada pela parceira Regula

Ticket médio de venda de
seguros de ramos elementares
Ticket médio de venda de
seguros de vida
Crescimento de Receita 2º
T/1º T, em dados de 2021

R$ 953

R$ 132

21%
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Outra análise que pode ser feita é comparar os números do Grupo Life Brasil

02 Dados
Econômicos

com os dados do Ibovespa. Por exemplo, na tabela 3, o ROE e o ROA, usando
dois indicadores como referência. Como se observa, os números da holding
são bem favoráveis.

Tabela 3 – Indicadores Financeiros – Life Brasil e Ibovespa
Indicadores

Life Brasil (Média 2 últimos anos)

Ibovespa Médio

ROE

943%

14%

ROA

234%

3%
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A seguir, apresentamos os dados dos produtos de acumulação
financeira e de seguros de pessoas do mercado brasileiro nos primeiros

03 Mercado de
seguro de pessoas

meses desse ano, comparados ao mesmo período do ano anterior, em
dados até junho.

Tabela 4 – Faturamento – R$ bilhões – Acumulação
R$ bilhões, Maio

2020

2021

VAR%

VGBL

59,2

72,9

23,2%

PGBL

5,2

5,4

3,3%

Demais

1,9

1,9

0,0%

Total

66,3

80,2

21,0%

Tabela 5 – Proporção % - Acumulação
%, Julho

2020

2021

VGBL

89%

91%

PGBL

8%

7%

Demais

3%

2%

Total

100%

100%
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Tabela 6 – Faturamento – R$ bilhões – Seguro de Vida
R$ bilhões, Abril

2020

2021

VAR%

Vida

10,96

12,92

17,9%

Acidentes Pessoais

3,41

3,85

12,9%

Prestamista

7,96

9,21

15,7%
15,0%

Demais

2,65

2,74

Total

24,98

28,72

3,4%

Tabela 7 – Proporção % - Seguro de Vida
%, Março

2020

2021

Vida
Acidentes Pessoais

44%
14%

45%
13%

Prestamista

32%

32%

Total

100%

100%

Demais

11%

10%
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O mercado de seguros está em recuperação, em um cenário pós-pandemia.
Assim, na análise dos dados das tabelas, temos:
Nos dados parciais do ano, a média de crescimento dos produtos
de acumulação está em 20%; dos produtos de seguro de risco na
área de vida, em 15%.
De um modo geral, a proporção de participação dos produtos de
acumulação vem mantendo o mesmo nível de receita do ano
anterior. Esse é o caso do VGBL, que tem aproximadamente 90%
desse mercado.
No caso dos produtos de seguro de risco, a liderança fica com os
seguros de vida e prestamista e, somando os dois, temos quase 80%
do total da receita do grupo.
Historicamente, de 2017 a 2020, os produtos de seguros de pessoas tiveram
uma variação acumulada de 27% superando a variação do IPCA no mesmo
período. Um destaque ainda maior foi o dos produtos de seguros prestamista,
com uma variação de 54% nesses mesmos anos.
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04 Mercado Acionário

Esse relatório tem um capítulo específico para avaliar as condições do
mercado acionário, relativas às empresas que são, de alguma forma,
diretamente ou indiretamente, mais ligadas ao setor de seguros, e que
têm ações negociadas na B3.
Para isso, esse levantamento foi desenvolvido da seguinte forma. Um
primeiro ponto foi escolher quais seriam tais setores, segundo critérios
públicos definidos. Assim, após pesquisa, foram escolhidos três setores
que poderiam ter tal perfil: seguradoras, resseguradoras, corretoras de
seguros e serviços médicos. Nas tabelas seguintes, as empresas
selecionadas em cada grupo.

Tabela 8 – Empresas Selecionadas – Seguradoras – Ações na B3
Razão Social

Nome do pregão

BBSEGURIDADE

2

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
2
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.

3

PORTO SEGURO S.A.

PORTO SEGURO

4

SUL AMERICA S.A.

SUL AMERICA

1

2

IRBBRASIL RE

O IRB – Brasil Resseguros S.A. é uma resseguradora, mas está incluído no
grupo de seguradoras, pelo critério usado pela B3.
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Tabela 9 – Empresas Selecionadas – Corretoras de Seguros – Ações na B3

1
2

Razão Social

Nome do pregão

ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.

ALPER

WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.

WIZ

Tabela 10 – Empresas Selecionadas – Serviços Médicos – Ações na B3
Razão Social

Nome do pregão

1

CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

ALLIAR

2

FLEURY S.A.

FLEURY

3
4
5
6
7
8

HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA

INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

IHPARDINI

NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA

ODONTOPREV S.A.

INTERMEDICA
ODONTOPREV

QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.

Rede DOr São Luiz S.A.

HAPVIDA

QUALICORP
REDE D OR
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Ao todo, foram 14 empresas analisadas: 4 seguradoras, 2 corretoras de
seguros e 8 prestadoras de serviços médicos. É importante ressaltar que a
quantidade de empresas não é grande, em função da forma de atuação
acionária e estratégica desse tipo de empresa no Brasil, com poucas
companhias operando no mercado aberto de ações no país. Isso dificulta
a definição de uma tendência do segmento.
Quando analisamos as empresas operando no mercado acionário
brasileiro, existe uma vasta bibliografia a respeito, sobretudo vinda de
órgãos de imprensa e de entidades de investimento. Muitos estudos e
indicadores a respeito.
Agora, a primeira análise é avaliar a própria cotação de fechamento
de cada ação e do Ibovespa, conforme a tabela 11. Aqui, as empresas
foram agrupadas em duas situações: seguradoras/corretoras e serviços
médicos. Lembramos mais uma vez que o IRB não é uma seguradora, mas
está inserido nesse grupo, segundo o padrão utilizado pela bolsa B3. Nesse
caso, o primeiro cálculo é avaliar as variações das cotações no ano. Isso
foi feito para todas as ações (com o cálculo da mediana também de
cada amostra) e para o próprio índice Ibovespa
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Tabela 11 – Cotação de Fechamento no Mês – Ações Selecionadas – R$
AÇÃO

SEGURADORAS

dez/20

ago/21

bbse3

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A

29,14

19,06

irbr3

IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.

8,18

5,34

pssa3

PORTO SEGURO S.A.

49,00

57,17

sula11

SUL AMERICA S.A.

44,35

29,35

AÇÃO

CORRETORAS

dez/20

ago/21

aper3

ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.

33,03

42,88

wizs3

WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.

8,04

14,06

AÇÃO

SERVIÇOS MÉDICOS

dez/20

ago/21

aalr3

CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

11,09

12,66

flry3

FLEURY S.A.

27,31

23,66

hapv3

HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA

15,26

14,72

pard3

INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

22,59

25,60

gndi3

NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA

78,34

79,94

odpv3

ODONTOPREV S.A.

14,55

12,55

34,98

21,37

68,30

68,82

dez/20

ago/21

119.017

118.781

qual3
rdor3

Ibovespa

QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
Rede DOr São Luiz S.A.

Ibovespa
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Em seguida, nas tabelas 12 e 13, as variações de crescimento.
Tabela 12 – Variação nas Cotações

Tabela 13 – Variação nas Cotações
Serviços Médicos – Até Ago/21

Seguradoras e Corretoras – Até Ago/21
SEGURADORAS

Var % ano

SERVIÇOS MÉDICOS

Var % ano

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A

-34,6%

CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

-8,6%

IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.

-34,7%

FLEURY S.A.

-14,5%

PORTO SEGURO S.A.

16,7%

HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA

-6,7%

SUL AMERICA S.A.

-33,8%

INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

-13,1%

CORRETORAS

Var % ano

NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA

2,1%

ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.

29,8%

ODONTOPREV S.A.

-10,7%

WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.

74,9%

QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.

-26,4%

Var % ano

Rede DOr São Luiz S.A.

1,0%

Mediana Ações

Var % ano
Ibovespa

Var % ano

-8,6%
Mediana Ações

-9,6%
Var % ano

-0,2%
Ibovespa

-0,2%
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Na análise dos dados das cotações, observamos que, até o mês de agosto
desse ano, o Ibovespa ficou praticamente estável, em termos nominais. Já nas
empresas da amostra, temos que as duas corretoras listadas nas tabelas
tiveram uma evolução bem superior, com valores acima da média do
mercado. Já as seguradoras tiveram um comportamento não tão bom – três
das quatro empresas tiveram queda na cotação. O comportamento das
empresas de serviços médicos foi assimétrico, umas melhoras, outras menos,
mas, de um modo geral, a tendência foi de baixa.
Apesar dessas informações e do momento histórico que vive o país, é
importante ressaltar que muitas das empresas da amostra têm indicadores
econômicos e contábeis favoráveis positivos, o que projetariam ganhos no
médio e no longo prazo. Como, por exemplo, indicadores do tipo P/L ou retorno
sobre patrimônio.
Em suma, de um modo geral, apesar da queda de preços em algumas
ações nesse ano, consideramos que o segmento de seguros como um todo
ainda teria um bom potencial de investimentos, como, por exemplo, no caso
das seguradoras.
Ou seja, se, nesse caso, as empresas continuarem mantendo os mesmos
valores dos indicadores em resultados futuros, o investimento continua válido.
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05 Análise Comercial

a) Fale um pouco sobre a Omint

O objetivo dessa seção
é avaliar as condições
comerciais dos produtos
negociados pelos
parceiros da Life Brasil.
Entrevista:

A Omint é um Grupo de seguros fundada em 1967 que iniciou as suas operações no Brasil em
1980. A empresa oferece produtos e serviços de qualidade, sendo líder no mercado de alta renda
em planos de saúde e odontológicos, além de oferecer duas clínicas odontológicas em São
Paulo que estão entre as melhores do Ocidente. Em 2015 iniciou suas operações na área de
seguros, com produtos de viagem, Vida em Grupo e Vida individual. A cada cinco anos, a
empresa dobra de tamanho de forma orgânica.
b) Como a Omint vê a parceria com o Grupo Life Brasil?

José Floripes,

A parceria entre Omint e Grupo Life Brasil é fundamental e estratégica para desenvolvimento e

Seguradora Omint

crescimento de nossa participação no mercado! O Grupo Life faz um trabalho diferenciado e
inovador o que nos honra em sermos parceiros.

c) O que o Grupo Life representa com esse projeto?
O Grupo Life foi pioneiro e é fundamental para a Omint se estabelecer e investir no Sul do Brasil!
Hoje temos 3 executivos no Sul por conta da parceria e oportunidades que se abriram.
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05 Análise Comercial

d) O que é esse novo produto?
A Omint Seguros oferece 3 produtos para atender uma vasta gama de clientes:
Produto Ideal: Produto de repartição simples e que oferece 6 assistências, incluindo o pet. É
um produto acessível e com desconto de 20% para profissionais da saúde.
Produto Vital: Produto de prêmio nivelado, com constituição de reserva e a oferta de várias
coberturas adicionais, entre elas Doenças Graves e funeral.
Produto Omint Foco: Produto temporário (10, 15, 20 e 30 anos) com prêmio nivelado, ajustado
apenas pelo IPCA. Possui a possibilidade de mudança de seguro e renovação.

e) Vantagens para os franqueados e segurados?
O Omint Foco tem um preço extremamente competitivo e oferece a possibilidade de
acompanhamento do cliente no longo prazo, pois o cliente pode transformar esse produto em
um Omint Vital, seguro com reserva.
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A situação no país continua complexa e desafiadora.
Por exemplo, é importante ressaltar que o segmento de
seguros é composto por companhias sólidas e
tradicionais. Além disso, quando se examina as
Demonstrações Financeiras das empresas que têm
negócios na Bolsa de Valores, os indicadores econômicofinanceiros estão bons e, dependendo do caso, melhores
do que os próprios números médios do Ibovespa.
Teoricamente, tal fato poderia sinalizar uma boa
expectativa de recuperação para o investidor acionista
no longo prazo, desde que esses indicadores se
mantenham nos próximos balanços, e que haja também
um desenvolvimento favorável em termos de
macroeconomia do país.
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ENDEREÇO

Contate-nos

Av. Otávio Rocha, 54 / 2º, 6º e 11° andares
Porto Alegre - RS | CEP: 90020-150

E-MAIL
ri@grupolifebrasil.com.br
Responsável Técnico:
Francisco Galiza
Rating de Seguros Consultoria
(www.ratingdeseguros.com.br).

TELEFONE
+55 51 3076-7979

