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COMUNICADO AO MERCADO
Rio de Janeiro, 22 de junho de 2021 – O IRB-Brasil Resseguros S.A. (B3: IRBR3) (“IRB Brasil RE” ou
“Companhia”), para fins da Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral,
que disponibilizou, em 21 de junho, 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 definido pelo
regulador, a Companhia disponibilizou em seu website, planilha com os dados financeiros referentes ao
mês de abril de 2021 e aos quatro primeiros meses do ano, que compreendem os meses de janeiro a abril
2021. A referida planilha reconcilia as informações apresentadas no FIP com o modelo Visão Negócio.
Ressalta-se que estes dados estão sujeitos a mudanças e não foram auditados.
Abaixo alguns destaques do mês de abril de 2021 e dos quatro primeiros meses do ano:
Prêmio emitido de R$785,9 milhões se manteve praticamente estável em relação a abril de 2020 com uma
redução de 0,9%, sendo R$364,7 milhões no Brasil e R$421,2 milhões no exterior. Com crescimento de 8,6%
no Brasil em relação a abril de 2020 e redução de 7,9% no exterior no mesmo conceito. Já nos quatro
primeiros meses de 2021, o prêmio emitido de R$2.716,4 milhões, apresentou redução de 2,6%, em relação
ao mesmo período de 2020, sendo R$1.409,1 milhões no Brasil (+15,9%) e R$1.307,3 milhões no exterior
(-16,9%). A redução dos prêmios com origem no exterior está em linha com a estratégia de re-underwriting
amplamente divulgada pela Companhia.
Prêmio Ganho de R$567,9 milhões, com um aumento de 2,0 % em relação a abril de 2020. Já nos quatro
primeiros meses de 2021, o prêmio ganho foi de R$2.022,2 milhões, uma redução de 1,7% em relação ao
mesmo período de 2020. A redução observada tem a mesma origem comentada no parágrafo anterior, ou
seja, a estratégia de re-underwriting.
Índice de sinistralidade de 84,3% em abril de 2021, uma melhora em comparação ao índice de sinistralidade
de 118,7% registrado em abril de 2020. A despesa de sinistro em abril de 2021 foi de R$479,0 milhões,
27,5% melhor em relação a abril de 2020 (R$660,6 milhões). Nos quatro primeiros meses do ano, o índice
de sinistralidade foi de 75,6%, equivalente a uma despesa de sinistro de R$1.527,9 milhões. Já nos quatro
primeiros meses de 2020, o índice de sinistralidade foi de 87,9% ou R$1.808,2 milhões.
Resultado antes dos Impostos negativo em R$81,6 milhões, uma melhora em relação a abril de 2020, que
apresentou resultado negativo de R$259,2 milhões. Já nos quatro primeiros meses do ano, o resultado
antes dos impostos foi positivo em R$11,1 milhões, comparado a um resultado negativo de R$172,1 milhões
no mesmo período de 2020.
Resultado líquido foi negativo em R$48,9 milhões ante um prejuízo líquido em abril de 2020 de R$170,1
milhões. Nos quatro primeiros meses, o lucro líquido foi de R$1,9 milhão ante um prejuízo líquido no
mesmo período de 2020 de R$135,1 milhões. Ao excluirmos o efeito dos negócios descontinuados (run-off)
e dos eventos não recorrentes (one-offs), o prejuízo líquido em abril de 2021 foi de R$38,9 milhões, já nos
quatro primeiros meses de 2021 a Companhia obteve um lucro líquido de R$41,5 milhões.
A planilha com os dados históricos em mais detalhes pode ser acessada no endereço
https://ri.irbre.com/informacoes-financeiras/planilhas-interativas-dados-historicos/. O reporte completo
apresentado à SUSEP, a partir do qual todos os dados deste comunicado ao mercado derivam, pode ser
acessado em http://www2.susep.gov.br/menuestatistica/SES/principal.aspx.
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