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Grupo BB Mapfre lucra R$ 813,9 milhões
O lucro antes dos impostos

e participações do Grupo Se-
gurador Banco do Brasil e
Mapfre alcançou a R$ 1,2 bi-
lhão no exercício de 2011,
enquanto os prêmios líquidos
emitidos totalizaram R$ 9,6
bilhões. Graças às políticas de
subscrição, o grupo apresen-
tou índice de sinistralidade de
52%, um dos menores do
mercado.

O comissionamento encer-
rou o exercício com 26,1% e
as despesas administrativas
representaram 9%, ambos
sobre os prêmios ganhos. O
índice combinado consolida-

do atingiu 91,6% e o ampliado
chegou a 84,9%. As provi-
sões técnicas do Grupo tota-
lizaram R$ 8,7 bilhões e o
patrimônio líquido R$ 4,9 bi-
lhões.

“Nossos resultados confir-
mam que a união estratégica
que formou o Grupo Segura-
dor Banco do Brasil e Ma-
pfre está sendo muito bem-
sucedida”, disse Marcos Fer-
reira, presidente do grupo nas
áreas de Auto, Seguros Ge-
rais e Affinities. “Começa-
mos com grande competiti-
vidade, capacidade de inves-
timento e potencial de ex-

pansão, ocupando a lideran-
ça em segmentos importan-
tes do setor de seguros”, co-
mentou.

Liderança

Entre janeiro e novembro de
2011, o grupo manteve a lide-
rança do mercado de seguros
(excluindo os segmentos de
previdência e capitalização)
com participação total de
15,7%. Ocupa também a pri-
meira posição no segmento de
seguros de vida, com partici-
pação de 17,8%.

O grupo é o vice-líder no

mercado de seguros de auto-
móveis, com participação de
14,6%; e no segmento de
grandes riscos, com partici-
pação de 11,8%. Ocupa ain-
da a terceira posição no seg-
mento de massificados com
12,1% de participação e pos-
sui 25 milhões de clientes,
mais de 20 mil pontos de ven-
das e em torno de 5 mil cola-
boradores.

Perspectivas

Em 2012, além do lança-
mento do novo callcenter,
a companhia prevê lança-

mentos de produtos em pra-
ticamente todos os segmen-
tos de seguros, dentro de
sua estratégia de multipro-
dutos com distribuição mul-
ticanais.

O grupo deve dar atenção
a segmentos que estão em
expansão no país, especial-
mente na área de seguros
populares, em que é pioneiro
graças ao lançamento há 23
anos, do Pasi-Plano de Am-
paro Social Imediato; e na
chamada área de grandes
riscos, impulsionada pelas
obras de infra-estrutura em
curso e programadas para

os próximos anos. O canal
Affinity será potencializado.

 “Nossos resultados de
2011 demonstram que o gru-
po contrariou a regra de que
o primeiro ano de empresas
que unem operações é sem-
pre marcado por alguma es-
tagnação ou lentidão. Nós,
diferentemente,  fomos
ágeis, lançamos novos pro-
dutos e serviços, geramos
empregos, investimos e man-
tivemos boas posições de
liderança, isso em meio ao
processo de integração”,
conclui o presidente Mar-
cos Ferreira.


