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IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A. 

CNPJ: 33.376.989/0001- 91 

NIRE: 333.0030917-9 

Companhia Aberta de Capital Autorizado 

 

COMUNICADO AO MERCADO 

 

 

Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2020 – O IRB-Brasil Resseguros S.A. (B3: IRBR3) (“IRB Brasil 

RE” ou “Companhia”), para fins da Instrução CVM nº 358/02, e, em linha com as melhores 

práticas de governança corporativa e transparência, comunica aos seus acionistas e ao mercado 

em geral, que disponibilizou relatório periódico mensal enviado à Superintendência de Seguros 

Privados – SUSEP, por meio do FIP – Formulário de Informações Periódicas. 

  

Para melhor entendimento, uma vez que o FIP atende às exigências do plano de contas exigido 

pelo regulador, na data de hoje, a Companhia disponibilizou em seu website, planilha com os 

dados financeiros referentes aos meses de janeiro a maio de 2020 e também ao bimestre de 

abril-maio de 2020, que reconcilia essas informações com o modelo Visão Negócio, já praticado 

pela Companhia em suas divulgações periódicas. Ressalta-se que estes dados estão sujeitos a 

mudanças e não foram auditados. 

  

A Companhia reportou prêmio emitido de R$ 1.586,4 milhões e prêmios de competência - 

chamados prêmios ganhos - de R$ 1.103,6 milhões no bimestre de abril-maio de 2020. Os 

sinistros retidos totalizaram R$ 1.353,7 milhões no mesmo período, conduzindo a uma 

sinistralidade de 123% no período. Com isso a Companhia reportou um prejuízo líquido de 

impostos de R$ 392,5 milhões no bimestre citado. (Vale destacar que as informações do bimestre 

de abril-maio de 2020 apresentadas no FIP não são comparáveis aos mesmos meses de 2019 

visto que as informações de 2019 serão reapresentadas na divulgação de resultados trimestral 

que ocorrerá em 28 de agosto de 2020). 

  

Para junho, espera-se, efeitos semelhantes ao bimestre em resultados. No mês verificou-se 

acentuada tendência de deterioração da relação sinistros/prêmios por motivos significativamente 

fora do padrão - abnormais - verificados , destacando-se (i) a aceleração por parte das cedentes 

do exterior na conclusão de seus relatórios atualizados de valores de perdas para sinistros já 

avisados, especificamente nos segmentos de seguros patrimoniais; e (ii) significativa 

deterioração no comportamento conjuntural das contas de seguros de vida relativos a pensões 

de aposentados em países latino-americanos. No Brasil, em junho, desenvolvimentos adversos 

em Agro reportados pelas cedentes foram adequados aos níveis necessários de provisões. 

  

Como já informado, desde julho, focamos em linhas de negócios no Brasil e no Exterior onde o 

IRB tem notadamente vantagens competitivas, pelo seu banco de informações e bem como pelo 

seu expertise técnico, que constituem às fortalezas da Companhia e onde a mesma se destaca 

com resultados operacionais recorrentes e, portanto, sustentáveis. Nessa estratégia, que 

denominamos de re-underwriting, sairemos de negócios com margens negativas e com pouca 

possibilidade de repactuação suficientes de taxas, e em linhas especialmente não estratégicas 

para a Companhia e com isso deveremos apresentar uma redução profícua de prêmios no 

mercado internacional e de resultados notadamente com margem de contribuição negativas. 

Espera-se que o runoff desses negócios e seus efeitos sejam de “cauda de curto prazo 

essencialmente” em termos de resultados, e terão seus efeitos apresentados separadamente 

por ocasião das próximas Informações Trimestrais - ITRs. 
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Ainda que 2020 seja um ano desafiador para o segmento de resseguros mundialmente, e em 

especial para o IRB, pela mudança de postura empresarial, a Diretoria ratifica a direção 

sustentável e em linha com as melhores práticas prudenciais internacionais para o setor. 

  

A planilha com os dados históricos pode ser acessada no endereço 

https://ri.irbre.com/informacoes-financeiras/dados-historicos/. 

 

 

 

Werner Romera Süffert  

Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores 
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IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A. 
CNPJ No. 33.376.989/0001-91 

NIRE No. 333.00309179 
Publicly-Held Company 

 

 

NOTICE TO THE MARKET 

 

Rio de Janeiro, August 3rd, 2020 –IRB-Brasil Resseguros S.A. (B3: IRBR3) (“IRB Brasil RE” or 

“Company”), for the purposes of CVM Instruction 358/02, and, in line with the best corporate 

governance and disclosure practices, informs its shareholders and the market in general that 

released its monthly periodic report sent to the Brazil’s Insurance Regulator – SUSEP, through 

the FIP report - Periodic Information Form. 

 

For better understanding, since the FIP report meets the requirements of the accounts required 

by the regulator, as of today, the Company has made available on its website, a spreadsheet with 

monthly financial data from January to May 2020 and also for the two-month period April-May 

2020, which reconciles the SUSEP information with the Business View model, already used by 

the Company in its quarterly disclosures. It should be noted that these data are subject to change 

and have not been audited. 

 

The Company reported written premium of R$ 1,586.4 million and competency premiums - called 

earned premium - of R$ 1,103.6 million in the two-month period from April to May 2020. Retained 

claims totaled R$ 1,353.7 million in the same period, leading to a 123% loss ratio. As a result, 

Company reported a loss, net of taxes, of R$ 392.5 million in the two-month period. (It is worth 

noting that the information for the two-month period April-May 2020 presented in the FIP report  

is not comparable to the same months of 2019, since the information for 2Q19 will be re-filed in 

the quarterly earnings release that will take place on August 28, 2020). 

 

For June, similar effects to the two-month period results are expected. In June, there was a 

marked trend of deterioration in the claim/premium ratio for reasons that were significantly out of 

the standard - abnormal - verified, with emphasis on (i) the acceleration in the conclusion of 

international assignors’ updated loss values for claims already reported, specifically in the 

property insurance segments; and (ii) significant deterioration in the behavior of life insurance 

accounts for pensioners in Latin American countries. In Brazil, in June, adverse developments in 

Agriculture segment reported by assignors were adequate to the necessary provision levels. 

 

As already informed, since July, we have focused on business lines in Brazil and abroad where 

IRB has notably competitive advantages, due to its databank and its technical expertise, which 

make up the Company's strengths and where it stands out with recurring and therefore 

sustainable operating results. In this strategy, which we call re-underwriting, we will leave 

business with negative margins and with little possibility of rate renegotiation, and in lines that are 

not particularly strategic for the Company. With that, we should present a profitable reduction in 

the international market premium and in results, notably with negative contribution margins. The 

runoff of these businesses and their effects are expected to be “short-term tail essentially” in terms 

of results, and their effects will be presented separately at the time of the next Quarterly 

Information - ITRs. 
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Although 2020 is a challenging year for the reinsurance segment worldwide, and especially for 

IRB, due to the change in business posture, the Executive Officers confirm the sustainable 

direction, in line with the best international prudential practices for the sector. 

 

The spreadsheet with historical data can be accessed at the address 

https://ri.irbre.com/en/financial-information/historical-data/. 

 

Werner Romera Süffert  

Chief Financial and Investor Relations Officer 
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