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Esse texto é divulgado mensalmente pelo Grupo Life Brasil,
analisando a sua operação e o segmento em que ela opera.
Desse modo, é possível ter uma abordagem bastante ampla do

Resumo

setor.

Responsável Técnico: Francisco Galiza
Rating de Seguros Consultoria

Grupo Life Brasil | Nº 09 - Outubro 2021 - Pág 02

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. Em destaque, a área de
franchising.
Como toda economia, o setor de seguros no país sofreu os efeitos da crise
econômica e da pandemia. Mas, nesse momento, o mercado já se recuperou.
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.
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. Isso afetou o comportamento do Ibovespa e de
ações ligadas ao setor de seguros.
Temos também uma análise dos parceiros da Life Brasil, como as seguradoras
com os quais a empresa opera. Hoje, a GBOEX.

Grupo Life Brasil | Nº 09 - Outubro 2021 - Pág 03

Sumário:
Grupo Life Brasil | Nº 09 - Outubro 2021 - Pág 04

1
2
3
4
5

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

01 Objetivo

governança.
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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O Grupo Life Brasil é considerado um “Case de Sucesso” no segmento de seguros
de vida. Com isso, a empresa vem recebendo o reconhecimento e dezenas de
prêmios de destaque no mercado segurador ao longo dos anos e também junto
ao meio empresarial. A empresa possui segurados em todos os 26 Estados e o
Distrito Federal, sendo especialista na venda direta. É através dessa atividade que

02 Dados
Econômicos

o projeto iniciou e prosperou, com vendas por meio da consultoria.
Na tabela 1, algumas características básicas do grupo Life Brasil, holding com
sede no Rio Grande do Sul, especializado na distribuição de seguros de pessoas.

Tabela 1 – Características Principais – Grupo Life Brasil
Indicador

Descrição

Ano de Fundação
Grupo
Franquias
Alcance

1

1

1998
9 empresas, sendo uma holding,
7 corretoras e 1 assessoria
Mais de 250
Clientes em mais de 500 municípios

Prêmios

R$ 30 milhões por ano

Comissões

R$ 10 milhões por ano

http://www.grupolifebrasil.com.br
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Na tabela 2, características somente da Life Franchising.
Tabela 2– Contas Principais – Life Franchising – 1º Semestre/2021
Variáveis (R$ mil)
Receita de Serviços

Por exemplo, no 1º semestre desse ano, a
receita de serviços da Life Franchising alcançou

1ºT/2021

2ºT/2021

Total

o patamar de mais de R$ 500 mil, sinalizando o

235

285

520

sucesso do empreendimento. Nesse momento,

Resultado do Exercício

11

95

106

Margem

5%

33%

20%

em média, a empresa tem tido uma receita de
R$ 120 mil ao mês.
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Outra análise que pode ser feita é comparar os números de rentabilidade do

02 Dados
Econômicos

Grupo Life Brasil 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%

Recentemente, a empresa tem também tido uma estratégia intensa de
leads, com resultados bem satisfatórios.
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A seguir, apresentamos os dados dos produtos de acumulação

03 Mercado de
seguro de pessoas

financeira e de seguros de pessoas do mercado brasileiro nos primeiros
meses desse ano, comparados ao mesmo período do ano anterior, em
dados até setembro.

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

2020

2021

VAR%

VGBL

81,0

93,3

15,2%

PGBL

6,7

7,0

4,5%

Demais

2,4

2,5

4,2%

Total

90,1

102,8

14,1%

Tabela55––Proporção
Proporção%%--Acumulação
Acumulação
Tabela
%, Julho

2020

2021

VGBL

90%

91%

PGBL

7%

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

14,59

17,05

16,9%

Acidentes Pessoais

4,41

5,07

14,9%

Prestamista

10,72
3,40

11,92

3,58

11,2%

5,4%

Total

33,12

37,62

13,6%

Demais

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

2020

2021

Vida
Acidentes Pessoais

44%
13%

45%
13%

Prestamista

32%

32%

Total

100%

100%

Demais

10%

10%
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O mercado de seguros está em plena recuperação, em um cenário póspandemia. Assim, na análise dos dados das tabelas, temos:

Nos dados parciais do ano, as médias de crescimento dos produtos de
acumulação e de risco estão 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 e 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.
1
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.

3

PORTO SEGURO S.A.

PORTO SEGURO

4

SUL AMERICA S.A.

SUL AMERICA

1

1

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.
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA

ODONTOPREV S.A.

IHPARDINI
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.
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04 Mercado Acionário

Agora, uma 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

Out/21

bbse3

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A

29,14

22,09

irbr3

IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.

8,18

4,69

pssa3

PORTO SEGURO S.A.

49,00

24,65

sula11

SUL AMERICA S.A.

44,35

25,97

AÇÃO

CORRETORAS

dez/20

out/21

aper3

ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.

33,03

35,71

wizs3

WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.

8,04

9,65

AÇÃO

SERVIÇOS MÉDICOS

dez/20

out/21

aalr3

CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

11,09

14,80

flry3

FLEURY S.A.

27,31

18,83

hapv3

HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA

15,26

11,54

pard3

INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

22,59

21,96

gndi3

NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA

78,34

64,18

odpv3

ODONTOPREV S.A.

14,55

13,41

34,98

17,11

68,30

59,00

dez/20

out/21

119.017

103.500

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 13 – Variação nas Cotações
Serviços Médicos – Até Out/21

Tabela 12 – Variação nas Cotações
Seguradoras e Corretoras – Até Out/21
SEGURADORAS

Var % ano

SERVIÇOS MÉDICOS

Var % ano

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A

-24,2%

CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

33,5%

IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.

-42,7%

FLEURY S.A.

-31,1%

PORTO SEGURO S.A.

-49,7%

HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA

-24,4%

SUL AMERICA S.A.

-41,4%

INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

-2,8%

CORRETORAS

Var % Ano

NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA

-18,1%

ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.

8,1%

ODONTOPREV S.A.

-7,8%

WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.

20,0%

QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.

-51,1%

Var % Ano

Rede DOr São Luiz S.A.

-13,6%

Mediana Ações

Var % Ano
Ibovespa

Var % ano

-41,4%
Mediana Ações

-15,8%
Var % ano

-24,4%
Ibovespa

-24,4%
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Na análise dos dados das cotações, observamos que, até o mês de
setembro desse ano, o Ibovespa esteve em queda, em termos nominais.
Esse fato acabou por influenciar o comportamento das empresas de
todos os setores, inclusive na área de seguros. Algumas empresas
sofreram mais. Outras, menos.
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 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.
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05 Análise Comercial

a) Qual a história do GBOEX?
O GBOEX completou 108 anos de fundação em maio desse ano. A empresa centenária

O objetivo desse item
no relatório é abrir um
espaço para que os
parceiros falem de
seus produtos e da
sua relação com o
Grupo Life Brasil. Nesse
relatório, a empresa
GBOEX.

foca no desenvolvimento de produtos previdenciários e serviços, os quais asseguram
tranquilidade para associados e suas famílias, bem como para os parceiros corretores de
seguros que contam com uma empresa de tradição, solidez e segurança. O objetivo é
garantir um atendimento qualificado e dinâmico, com base na confiança de quem busca a
prevenção por meio da contratação de planos de previdência, pecúlio, combinados com
seguro de pessoas. A empresa oferece proteção adequada às pessoas, conforme suas
necessidades.
Com sede em Porto Alegre (RS), o GBOEX é uma das mais tradicionais Entidades Abertas
de Previdência Complementar sem fins lucrativos do Brasil. Os pilares são a solidez e a
segurança, o que baseia a nossa credibilidade no mercado. O site da empresa
www.gboex.com.br.

b) Quais os produtos do GBOEX?
O GBOEX é uma empresa tradicional com atuação nacional. Isso oportuniza aos parceiros
não somente a ampliação da sua carteira de clientes por meio dos produtos, mas o
crescimento em diversos nichos, tendo como base uma instituição centenária. Seus produtos
atendem diversos públicos, com idades entre 16 e 80 anos.
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05 Análise Comercial

Abaixo temos um resumo dos produtos selecionados.

Vida Longa

O objetivo desse item
no relatório é abrir um

Diferencial de ser adaptável às necessidades dos associados.
Coberturas de pecúlio, seguro de vida e acidentes pessoais em três modalidades:

espaço para que os

Proteção Básica, Mais Proteção e Superproteção.

parceiros falem de

A Proteção Básica oferece cobertura para morte natural e acidental. O Mais Proteção

seus produtos e da

acrescenta a cobertura para invalidez permanente total ou parcial causada por

sua relação com o
Grupo Life Brasil. Nesse
relatório, a empresa
GBOEX.

acidente. E o Superproteção apresenta mais um complemento, com um valor de
cesta básica, em caso de óbito.

Plano Vida Resgatável GBOEX
Assegura a tranquilidade em imprevistos. O produto permite o resgate de parte das
contribuições pagas, em caso de desistência.
O cliente contrata cobertura para morte natural e acidental com a facilidade de
escolher a mensalidade que melhor se encaixa no planejamento financeiro.
Entre as características, destacam-se: idade de adesão de 16 a 70 anos, tabelas com
várias opções de coberturas e mensalidades acessíveis para cada idade.
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05 Análise Comercial

O objetivo desse item
no relatório é abrir um
espaço para que os
parceiros falem de
seus produtos e da
sua relação com o
Grupo Life Brasil. Nesse

Força Ativa GBOEX
Produto sem carência e exclusivo para os militares na ativa - entre 18 e 65 anos -, do Exército,
Marinha, Aeronáutica e Bombeiros Militares.
Ele também pode, mediante análise, estender-se para policiais militares, civis, agentes
penitenciários e de Segurança Pública.
Cobertura para morte natural e acidental ou para morte natural e acidental, e
invalidez permanente total ou parcial causada por acidente.

relatório, a empresa

Livre escolha de beneficiários; recebimento dos benefícios em dinheiro sem desconto de

GBOEX.

Imposto de Renda; não tem inclusão dos benefícios em inventário e possibilita a
contratação dos serviços de Emergência Residencial 24 horas e de Assistência Funeral
(individual ou familiar).
O Força Ativa Resgatável é voltado para o mesmo público, para cobertura para morte
natural e acidental. Possui diversas opções de contratação com mensalidades
acessíveis e libera o resgate de parte das contribuições pagas.
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05 Análise Comercial

O GBOEX atua com vários convênios para desconto em folha de pagamento e com os principais

O objetivo desse item
no relatório é abrir um
espaço para que os
parceiros falem de
seus produtos e da

bancos e operadoras de cartão de crédito. Além das facilidades, é reconhecido pela oferta do
serviço gratuito para associados e corretores em sua Rede de Convênios. A iniciativa existe há
mais de 50 anos e viabiliza vantagens com descontos que chegam a 60% em mais de 7 mil
estabelecimentos localizados nas diferentes regiões do país ou que dispõem de venda on-line. O
espaço também investe na variedade de formatos de utilização, com o propósito de oferecer
agilidade e segurança aos usuários.

sua relação com o
Grupo Life Brasil. Nesse
relatório, a empresa
GBOEX.

c) Como o GBOEX vê a parceria com o Grupo Life Brasil?
O Grupo Life Brasil é um dos principais parceiros do GBOEX. Com abrangência nacional, essa
parceria existe há mais de uma década para distribuir os produtos e atender os associados. A
relevância dos produtos, com reconhecida tradição, garante mais segurança aos clientes e
proporciona que o GBOEX siga apoiando os participantes com a solidez que eles almejam. O
Grupo Life Brasil é essencial para seguirmos com a nossa expertise e para oferecermos
tranquilidade para as famílias brasileiras.
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05 Análise Comercial

O objetivo desse item
no relatório é abrir um
espaço para que os
parceiros falem de
seus produtos e da
sua relação com o
Grupo Life Brasil. Nesse
relatório, a empresa
GBOEX.

d) Quais os diferenciais do GBOEX aos associados?
Um diferencial é o atendimento personalizado em todas as unidades, localizadas em
diferentes regiões do país. Também a disponibilização de diversos canais de comunicação
para facilitar o contato. Desde opções digitais, portais, telefone, até o envio de um Boletim
Informativo para a casa do associado. Isso possibilita a entrega de informações relevantes
e a transparência em todas as iniciativas realizadas.
Ao longo do ano, a promoção de campanhas de incentivo para os corretores, visando
a valorização dos profissionais, além das voltadas para os clientes. A Mensalidade
Premiada é um exemplo. Ela premia, todos os meses, três associados por meio de um
sorteio. Trata-se do reconhecimento pelo relacionamento mantido com o GBOEX. Nossas
ações são pensadas para o bem-estar dos participantes.
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Qual o tamanho da sua fome por resultados?
Por Bruno Carvalho, Diretor de Marketing do Grupo Life Brasil

Quando nos deparamos com este conceito, muitos pensam na hora que
o que fazem é sempre o melhor. Sem espaço para crescer ou
desenvolver. Porém, tem aqueles que acreditam que, mesmo estando
bem, sempre podem e sempre vão acrescentar algo, pois a fome por
resultados está sempre presente.
No Grupo Life Brasil temos uma espécie de chama, que só aumenta para
termos cada vez mais aquilo que ainda não conquistamos ou o que
precisamos melhorar. Isso faz com que essa fome se mantenha voraz
por resultados maiores a todo o momento.

Isso é que nos move, O DESAFIO!
Pensando nisso e no compromisso com o nosso time de vendas
interno (O DECORADO) e principalmente os mais de 260 franqueados
A.N.G.E.L.S. – Agente Nacional de Gestão Especializada em Longevidade
e Segurança que apostaram suas vidas profissionais em nossa
organização, estamos sempre trazendo novidades validadas para o
desenvolvimento exponencial de suas vendas.
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O nosso treinamento e sistema metodológico de vendas você já ouviu
falar diversas vezes, contudo a novidade no momento é o nosso HOME
TECH ou OFFICE TECH. Que nada mais é do que facilitar a parte que
demanda muito tempo no dia a dia dentro do processo: a prospecção.
A prospecção sendo otimizada vai proporcionar mais tempo para o que
importa, que é a venda. Se você aplicar a metodologia única e exclusiva
do Grupo Life Brasil, o resto da construção da venda fica mais simples.

Mas QUAL É A SOLUÇÃO DIFERENCIADA que foi encontrada
para a prospecção?
A solução apesar de simples é muito potente, levar a angariação digital e
massificada aos nossos franqueados e colaboradores de forma
direcionada e extremamente nichada. Isso mesmo, direcionada. Aquele
cliente que acessa os nossos canais realmente querendo saber mais
sobre produtos e serviços que comercializamos.
Agora o franqueado tem à disposição uma ferramenta de marketing
digital de alta qualidade e volume para exercer tudo o que aprendeu.
Isso faz com que o tempo de aprendizado seja mais veloz, vendas
aconteçam com mais frequência e os resultados do seu
empreendimento sejam visíveis em tempo recorde.
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Obviamente nosso modelo tech digital facilita, mas não elimina a
necessidade do contato humanizado. Até mesmo porque nossa missão é
fazer com que as pessoas se deem bem. De ponta a ponta. Cliente,
franqueado, colaborador e empresa.

Mas na prática como funciona?
Muito simples! O Grupo Life Brasil disponibilizou a todos os franqueados
um time parceiro de marketing digital que auxilia na captura destes
interessados. O franqueado decide o valor do pacote que deseja investir
este investimento é revertido para a captura de leads qualificados. Isso
mesmo, tudo o que for investido no projeto vira recurso para o próprio
franqueado, não arcando com a mão de obra da agência parceira.
Afinal, o objetivo do Grupo Life Brasil é levar o máximo disponível de
ferramentas do mercado empreendedor de maneira simples aos nossos
franqueados. Em um mundo no qual as informações são fornecidas de
modo abundante, fica mais difícil decidir qual usar, o que atrasa o
processo. Neste sentido, criamos um conceito simples à disposição de
qualquer pessoa.
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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

