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1.

Mensagem da Diretoria

No segundo trimestre de 2020, a Caixa Seguridade seguiu adotando estratégias para a sustentabilidade
do negócio e o enfrentamento do impacto advindo da pandemia COVID‐19. Tal impacto foi causado pelas
medidas de isolamento social e direcionamento da rede de atendimento da CAIXA (“Rede CAIXA”) ao
pagamento do programa de auxílio emergencial do Governo Federal, notadamente a partir da segunda
quinzena de março até o mês de maio. O faturamento de junho, no entanto, foi em patamar próximo ao
de janeiro e fevereiro de 2020, em linha com o aumento da concessão de crédito na CAIXA, evidenciando
a retomada da produção para níveis de faturamento do período anterior à pandemia.
No primeiro semestre de 2020, a companhia acumulou R$ 807,9 milhões de Lucro Líquido recorrente,
um aumento de 5,2% em relação ao mesmo período de 2019. Deste montante, R$ 393,9 milhões foram
auferidos no segundo trimestre do ano, um incremento 2,7% em comparação ao segundo trimestre de
2019. Dessa forma, a companhia registrou 31,2% de ROE e 84,4% de Margem Líquida ao final de junho
de 2020.
No âmbito de estratégias comerciais, cabe destacar que o Programa Time de Vendas seguiu se
consolidando como um importante instrumento para mobilização e engajamento dos empregados da
Rede CAIXA, com campanhas de incentivo e desafios envolvendo as equipes de vendas.
O foco no reconhecimento do desempenho e na qualificação dos vendedores dentro da Rede CAIXA
propiciou a entrada de novos vendedores, fortalecendo a base de empregados atentos às oportunidades
de venda de seguros no balcão da CAIXA. No contexto da pandemia, o foco foi direcionado à rede de
agências digitais e ao segmento de Alta Renda, que contavam com empregados em trabalho remoto e
clientela ávida por informações de mercado. Obteve‐se uma maior proximidade com a Rede CAIXA, via
a realização de treinamentos a distância e lives de alinhamento estratégico, e foram disponibilizados
painéis de acompanhamento de vendas online e de penetração no crédito comercial da CAIXA.
Ainda no contexto da pandemia, a constante atuação da Companhia na ampliação dos canais de
distribuição de seus produtos ganhou maior relevância. No segundo trimestre, os produtos Seguro
Residencial, CAP Ganhador, Consórcio Imobiliário e Consórcio Auto foram disponibilizados para
contratação no Internet Banking CAIXA, ao mesmo tempo em que foram realizadas campanhas para a
oferta dos produtos neste canal. Cabe destacar ainda a disponibilização do Seguro Prestamista para
contratação conjunta com crédito no canal ATM.
No mesmo período, também houve a diversificação dos meios de pagamento, com a implantação da
opção de pagamento de Seguros de Vida com Cartão de Crédito. Com foco na melhoria de processos
de atendimento e pós‐venda, foi implementada a possibilidade de alterações de planos de previdência,
alteração de capital segurado nos seguros de vida e alteração de beneficiários nos seguros de vida e
prestamista através do perfil corporativo da Caixa Seguradora no aplicativo de mensagens WhatsApp.
Vale destacar ainda a implantação de novo processo de entrega do bem contemplado para consórcios
auto e imobiliário, com acompanhamento pelo cliente de cada etapa através de autosserviço na página
da Caixa Seguradora.
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Ao mesmo tempo em que o cenário da pandemia COVID‐19 trouxe grandes desafios, também surgiram
novas oportunidades de negócios. Durante a pandemia, a CAIXA se destaca pelo protagonismo como
agente das políticas sociais do governo federal. De maneira disruptiva, atuou no enfrentamento à crise,
em especial através da operacionalização do auxílio emergencial, entre outros programas, e concessão
de crédito às micro e pequenas empresas.
Responsável pela maior inclusão bancária da história, através da sua plataforma digital, operacionalizada
pelo aplicativo Caixa TEM, dando acesso a serviços sociais e transações bancárias a milhões de
brasileiros. Ao longo da pandemia foram 195,7 milhões de downloads e mais de 88 milhões de contas
digitais criadas, chegando em único dia a abrir 12 milhões, números atualizados até 08/08/2020.
A utilização do aplicativo é recorrente, com total acumulado de 157 milhões de transações, com média
diária aproximada de 2 milhões, números atualizados até 08/08/2020. A expansão da operação digital
na CAIXA, com número crescente de usuários, demonstra a importância e o potencial do canal. Além
das transações essenciais, a plataforma digital contemplará portfolio abrangente, como oferta de
produtos de seguridade.
Serão mais de 120 milhões de pessoas beneficiadas pelos programas de auxílio emergencial, benefício
emergencial de preservação do emprego e da renda (Bem) e saque emergencial FGTS, recebendo através
da plataforma digital.
O novo direcionamento estratégico da CAIXA na concessão de crédito para pessoa jurídica, focado no
relacionamento e negócios com microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas,
também tem sido uma nova porta de negócios, que vem sendo explorada com sucesso, e grande
potencial para o negócio de seguros.
Desde o lançamento do Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(PRONAMPE), em junho/20, foram concedidos mais de R$7,3 bilhões em crédito para cerca de 58 mil
empresas, das quais 17,6 mil não tinham relacionamento com o banco. A expectativa é que seja
concedido nos próximos meses mais R$ 5 Bilhões para mais 39 mil empresas.
No segundo trimestre de 2020 foram continuadas as medidas para proteção das operações da
Companhia, bem como preservação da integridade física e saúde de nossos colaboradores e familiares,
dos impactos decorrentes da pandemia COVID‐19:


Ação de comunicação corporativa aos colaboradores, focada tanto em aspectos de prevenção
da disseminação do vírus como de continuidade dos negócios;



Escuta dos empregados quanto à estratégia e metodologia adotadas para o trabalho remoto,
considerada como adequada pela sua maior parte;



Manutenção da suspensão por tempo indeterminado das ações educacionais presenciais, com
continuidade das realizadas à distância;
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Manutenção do regime de trabalho remoto para técnicos e integrantes do grupo de risco, com
ações acompanhadas de retomada do trabalho presencial para gestores e dirigentes;



Cancelamento ou adiamento de viagens, exceto em casos urgentes, com a substituição de
reuniões presenciais por vídeos ou áudio‐conferências; e



Ações de monitoramento e resposta à Crise do COVID19, com testes e acompanhamento na
execução das atividades críticas e sensíveis da Companhia; acompanhamento da disponibilidade
de recursos e ativos; monitoramento das normas aplicáveis e do ambiente externo; e
acompanhamento da resposta à crise nas investidas.

No âmbito da gestão de pessoas, um dos principais mecanismos de escuta dos empregados é a pesquisa
de clima organizacional. Para isso, a Caixa Seguridade estabeleceu parceria com o Great Place to Work
Institute ‐ GPTW, que vem aplicando a pesquisa na Companhia desde o ano de 2017. Desde então, foram
quatro edições de pesquisa que permitiram conhecer melhor a percepção dos empregados e mensurar
a qualidade do ambiente de trabalho. Além desse diagnóstico anual, a Caixa Seguridade realiza
frequentemente pesquisas de pulso para avaliar a satisfação do empregado com a Empresa e, como
resultado deste processo de escuta, implementar políticas de Recursos Humanos e ações que alinhem a
expectativa das pessoas e a estratégia da Companhia. Com isso, a Caixa Seguridade quer que seus
colaboradores estejam satisfeitos e felizes nos seus ambientes de trabalho.
Como resultado deste trabalho persistente de alinhamento da estratégia da empresa com a expectativa
das pessoas que a constroem, a Caixa Seguridade figura, pela segunda vez, na lista das melhores
empresas para se trabalhar na região Centro‐Oeste, o que significa que a Companhia tem sido destaque
na gestão de pessoas, na qualidade do ambiente de trabalho e no estabelecimento de relações de
confiança e, portanto, reconhecida pelos seus empregados, por meio da pesquisa GPTW. A Caixa
Seguridade busca diariamente manter o clima organizacional excelente, com foco nas pessoas e na
construção permanente de relações de confiança dentro da Companhia.
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2.

Destaques do 1º semestre de 2020
A Receita Operacional da Caixa Seguridade no
primeiro semestre de 2020 atingiu R$ 957,4
milhões, 4,1% superior em relação ao mesmo
período de 2019. No segundo trimestre, o
crescimento foi de 0,4%, com um total de R$ 464,6
milhões de Receita. O Lucro Líquido recorrente
alcançou R$ 807,9 milhões no semestre, 5,2%
superior ao mesmo período de 2019. No segundo
trimestre de 2020, a companhia obteve R$ 393,9
milhões de Lucro Líquido, registrando 2,7% de
aumento em comparação com o mesmo período do
ano anterior.



Faturamento das empresas do grupo no primeiro semestre de 2020 foi de R$ 13,9 bilhões, o que
representa um decréscimo de 12,9% em relação ao mesmo intervalo de 2019. Tal impacto foi
causado pelas medidas restritivas em função da pandemia COVID‐19, notadamente a partir da
segunda quinzena de março até o mês de maio, refletindo, principalmente, em menores receitas
de acesso à rede de distribuição e uso da marca (BDF). O faturamento de junho, no entanto, foi
9,6% maior do que o do mesmo mês em 2019 e em patamar próximo ao de janeiro e fevereiro de
2020, evidenciando a retomada da produção para níveis de faturamento do período anterior à
pandemia, que é imediatamente sensibilizado nas receitas de BDF. Destacam‐se os resultados
positivos dos ramos Vida e Habitacional da Caixa Seguradora, que apresentaram aumento no
faturamento de 6,3% e 4,6%, respectivamente, em relação ao mesmo semestre do ano anterior.
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Faturamento Vida1
R$ milhões

Faturamento Habitacional1
R$ milhões

Faturamento Prestamista1
R$ milhões

1

Não inclui o cosseguro aceito e nem exclui o cosseguro cedido
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Faturamento Previdência1
R$ milhões



Lucro líquido recorrente de R$ 807,9 milhões nos
primeiros seis meses de 2020, registrando um
crescimento de 5,2% em relação ao lucro líquido do
primeiro semestre de 2019, principalmente em
razão do incremento de resultado de investimento
em participações societárias (MEP) da Caixa
Seguros Holding, cujo valor atribuível à Caixa
Seguridade cresceu 11,1% em relação ao primeiro
semestre do ano anterior. Tal desempenho é
devido ao aumento de produção observado nos
ramos Vida e Habitacional, bem como da elevação
de 31,5% do resultado financeiro da Caixa
Seguradora.



Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) atual de 31,2% ao ano ficou ligeiramente abaixo do
observado no primeiro semestre de 2019 (32,8%), embora o lucro líquido acumulado até junho,
que compõe o numerador do indicador, tenha registrado aumento no período. A variação do índice
é decorrente do aumento do patrimônio líquido proveniente dos lucros relativos ao exercício 2019
e primeiro semestre de 2020, que sensibilizam o denominador até que o efetivo pagamento dos
dividendos ocorra.



Margem líquida de 84,4%, resultado 0,9 p.p superior ao do mesmo período de 2019 (83,5%),
reflexo da redução de 14,3% nas despesas tributárias no período, decorrente do aumento da
participação das receitas de MEP, na composição da Receita Operacional.



Market Share de 10,7%, em junho de 2020, com base nos dados divulgados na posição mais
recente da base SUSEP e no faturamento da companhia. O resultado mantém a companhia na
terceira colocação.
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3.

Caixa Seguridade Participações
Prêmios de
Seguros

R$3,7bi
Previdência

Faturamento
Seguridade

R$8,0bi

R$13,9bi

Capitalização

R$0,7bi
Consórcio

R$1,5bi
Valores acumulados 6M20

O faturamento das empresas do grupo no primeiro semestre de 2020 observou redução de 12,9% na
comparação com o primeiro semestre de 2019, acumulando R$ 13,9 bilhões no período. Deste
montante, R$ 5,6 bilhões são provenientes da produção do segundo trimestre do ano.
O resultado do segundo trimestre foi impactado pela crise econômico‐financeira resultante das medidas
restritivas para controle da pandemia do COVID‐19, reduzindo a produção dos meses de abril e maio,
principalmente em previdência privada. A partir de junho, a produção de previdência foi retomada aos
níveis pré‐crise, crescendo 11,5% na comparação com junho de 2019. Cabe destacar ainda a produção
do ramo prestamista da Caixa Seguradora, que foi elevada em mais de 40% no mesmo intervalo. No
acumulado do semestre, os ramos riscos diversos (+226%) e prestamista (+46,1%), da Too Seguros, vida
(+6,3%) e habitacional (+4,6%), da Caixa Seguradora, são responsáveis pelos maiores crescimentos de
produção na comparação com o primeiro semestre do ano anterior.
O segmento de seguros, excluído aqui os seguros de saúde e odontológicos, sofreu em menor escala os
efeitos da pandemia COVID‐19. O faturamento acumulado no semestre foi de R$ 3,7 bilhões,
representando uma leve queda de 1,7% em relação ao primeiro semestre de 2019, apesar da forte
contração verificada nos mercados. Em uma análise mês a mês, podemos observar que os meses pré‐
pandemia de janeiro e fevereiro apresentaram resultados de relevante crescimento no faturamento,
com aumento de 10,9% no ramo Prestamista, 22,8% no ramo Vida e 6,0% no ramo Habitacional, todos
no comparativo ano a ano. Já os meses de março, abril e maio foram impactados pelas medidas de
isolamento social para controle da pandemia COVID‐19 e o direcionamento da rede de atendimento da
CAIXA ao pagamento do programa de auxílio emergencial do Governo Federal. Em junho, percebe‐se a
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retomada do faturamento para níveis próximos aos anteriores da pandemia. O último mês do semestre
registrou crescimento no ramo Prestamista de 45% em comparação com o mesmo mês de 2019, e de
39,5% em relação a fevereiro de 2020, mês que antecedeu os efeitos da pandemia.
A tendência de recuperação da
produção de seguros observada no
mês de junho acompanha o forte
aumento mensal de concessão de
crédito e a retomada do atendimento
regular na rede de agências da CAIXA,
findo o período de cadastramento do
auxílio emergencial do Governo
Federal. O seguro prestamista possui
como principal alavanca a concessão de crédito consignado, que cresceu 74,8% em relação a maio, para
sua modalidade pessoa física e o PJ Crédito Especial, PJ Varejo e o recente Programa Nacional de Apoio
às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE) para sua modalidade pessoa jurídica. A
produção de seguro habitacional por sua vez, se relaciona diretamente com a concessão de
financiamento imobiliário.

O ramo previdência privada tem alto impacto na produção mensal da Companhia, considerando o seu
maior volume de recursos. Os meses de janeiro e fevereiro, que antecederam a pandemia COVID‐19,
apresentaram um forte crescimento no faturamento de 22,8% em relação ao mesmo período de 2019,
entretanto, nos meses de março a maio, devido ao impacto da pandemia, houve redução na produção.
Em junho, percebe‐se a retomada aos patamares próximos da produção do período anterior à pandemia
COVID‐19, com aumento no faturamento de 11,5% em relação ao mesmo mês de 2019. O desempenho
resulta dos esforços de venda da rede CAIXA e da atuação da Caixa Seguridade, que tem realizado
treinamentos à distância com objetivo de promover o alinhamento e a capacitação dos gestores digitais
e do segmento private, para uma atuação mais qualificada em um segmento que exige grande
especialização. Tais esforços somam‐se a crescente conscientização da população para a necessidade de
um plano de previdência privado em complemento à previdência pública.
O segmento capitalização, também fortemente sensibilizado pela crise, teve o faturamento reduzido em
11,8% na comparação do primeiro semestre de 2019, em consequência da menor arrecadação em
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pagamentos únicos, a partir da segunda quinzena de março. Em contrapartida, os pagamentos mensais
subiram 4,3% no semestre, atenuando o impacto total.
Em razão da desaceleração no volume faturado, o market share acumulado da Caixa Seguridade até
junho de 2020, posição mais atualizada da base SUSEP até o fechamento deste relatório, foi de 10,7%,
redução de 1,1 ponto percentual se comparado com a posição de maio de 2019. O resultado mantém a
Caixa Seguridade na posição de 3º maior grupo segurador do país.
R$ milhões

2T20

2T19

∆%

(+) Receita Operacional
MEP
BDF
SUCCESS FEE
(‐) Despesa Operacional
(+) Resultado Financeiro
(‐) Impostos e Participações
Lucro Líquido ‐ Recorrente
Efeito SUCCESS FEE
Ajuste Preço Serviço Caixa
Impairment CSH

464,6
307,5
157,1
0
‐28,2
5,9
‐48,4
393,9

462,9
278,5
184,4
0
‐30,3
13,2
‐62,3
383,6

0,4%
10,4%
‐14,8%
0,0%
6,9%
‐55,3%
22,2%
2,7%
0,0%
0,0%
0,0%

Lucro Líquido Contábil

393,9

383,6

1T20

∆%

6M20

6M19

∆%
4,1%
9,7%
‐5,2%
0,0%
‐3,6%
‐39,2%
9,8%
5,2%
‐
0,0%
0,0%

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

492,8
319,7
173,1
0
‐30,5
4,6
‐53
413,9

‐5,7%
‐3,8%
‐9,2%
0,0%
7,6%
27,2%
8,6%
‐4,8%
0,0%
0,0%
0,0%

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

957,4
627,2
330,1
0
‐58,6
10,6
‐101,4
807,9

919,9
571,7
348,3
0
‐56,6
17,4
‐112,4
768,3
10,8

2,7% ●

413,9

‐4,8%

●

807,9

779,0

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

3,7% ●

As receitas de investimentos em participações societárias (MEP) apresentaram aumento de 10,4% no
segundo trimestre de 2020 e 9,7% no acumulado do semestre, na comparação com os mesmos períodos
do ano anterior. O aumento nas receitas decorre, principalmente, do resultado de MEP advindo da Caixa
Seguros Holding (CSH), com destaque para a Caixa Seguradora que auferiu lucro de R$870,3 milhões no
semestre, 27,6% maior que o lucro acumulado de R$682,3 milhões no primeiro semestre 2019,
estimulado pelo faturamento dos ramos vida e habitacional e pelo resultado financeiro, que cresceu
31,5% no período. A CAIXA Vida e Previdência apresentou lucro de R$154,5 milhões no segundo
trimestre de 2020, 21,9% superior ao mesmo intervalo do ano antecessor, fechando o semestre com
incremento de 6,6%, promovido pelo aumento de reservas acumuladas.
Quanto ao resultado de MEP advindo da Too Seguros, observa‐se, no trimestre, crescimento no lucro
líquido da investida da ordem 8,5% alcançando o montante de R$ 22,0 milhões, frente aos R$ 20,3
milhões em igual período do ano anterior, justificado pelo desempenho do ramo habitacional.
Entretanto, o lucro do semestre na comparação anual foi reduzido em 16,1%, devido à queda na emissão
de prêmios, bem como no resultado financeiro em função da menor rentabilidade em aplicações de
Renda Variável. O lucro líquido da Pan Corretora também fechou o semestre em queda em relação ao
ano anterior, saindo de R$ 17,3 milhões em 2019 para R$ 15,5 milhões em 2020.
A receita de acesso à rede de distribuição e uso da marca (BDF), que nos meses de janeiro e fevereiro
de 2020 cresceram 15,4%, na análise ano a ano sob a perspectiva recorrente e sem efeito da success fee,
foram reduzidas nos meses de março a maio em razão das medidas adotadas para o controle da
Pandemia de COVID‐19. Acompanhando a retomada econômica, no mês de junho nota‐se destacada
recuperação na BDF, com o incremento de 34,6% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Tal
crescimento foi impulsionado, principalmente, pelas receitas geradas de prestamista (+64,3%),
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capitalização (+80,5%) e habitacional (+11,3%). No acumulado do semestre, foi observada uma redução
de 5,2% em relação a 2019, com destaque positivo para habitacional (+6,4%) e consórcios (+9,5%).
Em Outras Receitas / Despesas Operacionais,
houve melhora na proporção de 6,9% no
segundo trimestre em relação a posição
acumulada no segundo trimestre de 2019,
contribuindo para isto, a redução das
despesas
tributárias
de
14,6%,
comparativamente ao segundo trimestre de
2019, devido ao aumento das receitas de MEP,
que não são tributadas, na composição das
Receitas Operacionais. No acumulado
semestral, o leve incremento de 3,6% de
despesas se deve ao aumento de despesas de
pessoal, ocorridas a partir de abril de 2019,
bem como à elevação das despesas de
consultoria no primeiro trimestre de 2020.
O Resultado Financeiro da companhia
alcançou R$ 5,9 milhões no segundo trimestre
de 2020, registrando aumento de 27,2% em
relação primeiro trimestre do ano. No
acumulado do semestre, o resultado foi de R$
10,6 milhões, com redução de 39,2% quando
comparada ao mesmo período do ano
anterior.
Nesse contexto, a Caixa Seguridade
apresentou RSPL (ROE) recorrente de 31,2%
neste semestre, abaixo do verificado no
primeiro semestre de 2019 (32,8%). A redução
deste indicador está associada ao efeito
denominador. Dessa forma, embora o lucro
líquido que compõe o numerador do indicador
tenha superado em 5,2% o verificado no
mesmo período do ano anterior, saindo de R$
768,3 milhões para R$ 807,9 milhões, o
Patrimônio Líquido que compõe o
denominador está superestimado no primeiro trimestre em função da retenção de lucros relativos ao
exercício 2019 sob a forma de reserva estatutária para pagamento de dividendos aos acionistas. Como
consequência, o ROE sempre apresentará resultado subestimado em razão do acréscimo no
denominador até que o efetivo pagamento dos dividendos ocorra e o PL retorne com valor adequado
para a comparação.
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A margem líquida recorrente de 84,4% registrou aumento de 0,9 p.p. em relação ao primeiro semestre
do ano anterior (83,5%), refletindo a redução de 14,3% nas despesas tributárias no período, decorrente
do aumento da participação das receitas de MEP, na composição da Receita Operacional. O incremento
da MEP também contribuiu para o crescimento do lucro líquido recorrente, 5,2% maior que o
apresentado no primeiro semestre de 2019. Ainda dentro da análise ano a ano, no segundo trimestre, o
lucro líquido foi 2,7% superior ao auferido no ano anterior, devido à elevação de 10,4% nas receitas de
MEP.
R$ milhões

2T20

2T19

∆%

1T20

∆%

6M20

6M19

∆%

Receitas operacionais
Result. de invest. em particip.
societárias
Caixa Seguros

464,6

462,9

0,4% ●

492,8

‐5,7% ●

957,4

919,9

4,1% ●

307,5

278,5

10,4% ●

319,7

‐3,8% ●

627,2

571,7

9,7% ●

293,7

261,7

12,2% ●

308,2

‐4,7% ●

601,9

542,0

11,1% ●

PAN Seguros

10,8

9,9

8,6% ●

7,0

54,2% ●

17,8

21,2

‐16,1% ●

PAN Corretora

3,1

6,9

‐55,1% ●

4,5

‐31,5% ●

7,6

8,5

‐10,7% ●

TOTAL BDF

157,1

184,4

‐14,8% ●

173,1

‐9,2% ●

330,1

348,3

‐5,2% ●

Capitalização

3,5

5,3

‐34,1% ●

1,7

103,5% ●

5,2

8,6

‐39,6% ●

Consórcio

5,5

7,4

‐25,1% ●

7,5

‐26,6% ●

13,0

11,9

9,5% ●

Previdência

16,9

25,2

‐32,9% ●

21,3

‐20,5% ●

38,2

47,2

‐18,9% ●

Seguros ‐ Habitacional

29,1

27,9

4,5% ●

29,1

0,3% ●

58,2

54,7

6,4% ●

Seguros ‐ Prestamista

95,1

109,0

‐12,7% ●

106,8

‐11,0% ●

201,9

209,6

‐3,7% ●

Seguros ‐ Outros

6,9

9,7

‐28,4% ●

6,7

3,7% ●

13,6

16,3

‐16,6% ●

Success fee

‐

‐

0,0% ●

0,0

0,0% ●

‐

‐

0,0% ●

Outras receitas/despesas oper.

‐28,2

‐30,3

‐6,9% ●

‐30,5

‐7,6% ●

‐58,6

‐56,6

3,6% ●

Outras receitas

‐

0,0

0,0% ●

0,0

0,0% ●

‐

0,0

0,0% ●

Despesas administrativas

‐11,8

‐11,1

6,3% ●

‐16,8

‐29,7% ●

‐28,6

‐21,6

32,6% ●

Despesas tributárias

‐16,3

‐19,1

‐14,6% ●

‐13,7

19,4% ●

‐30,0

‐35,1

‐14,3% ●

Outras Despesas

0,0

‐

0,0% ●

0,0

0,0% ●

0,0

‐

0,0% ●

Resultado Operacional

436,5

432,7

0,9% ●

462,3

‐5,6% ●

898,7

863,3

4,1% ●

Resultado financeiro

5,9

13,2

‐55,3% ●

4,6

27,2% ●

10,6

17,4

‐39,2% ●

Receitas financeiras

5,9

13,4

‐55,8% ●

5,5

7,8% ●

11,4

17,9

‐36,2% ●

Despesas financeiras
Result. antes de Impostos e
Particip.
Imposto de renda e CSLL correntes

0,0

‐0,1

‐99,1% ●

‐0,8

‐99,9% ●

‐0,8

‐0,5

70,3% ●

442,4

445,9

‐0,8% ●

466,9

‐5,3% ●

909,3

880,7

3,2% ●

‐48,4

‐59,0

‐18,0% ●

‐53,0

‐8,6% ●

‐101,4 ‐109,2

‐7,1% ●

‐

‐

0,0% ●

0,0

0,0% ●

0,0

0,0

0,0% ●

393,9

383,6

2,7% ●

413,9

‐4,8% ●

807,9

768,3

5,2% ●

0,0% ●

0,0% ●

0,0

10,8

‐ ●

Ajuste Preço Serviço Caixa

0,0% ●

0,0% ●

0,0

0,0

0,0% ●

Impairment CSH

0,0% ●

0,0% ●

0,0

0,0

0,0% ●

‐4,8% ●

807,9

779,0

3,7% ●

Particip. nos resultados ‐ dirigentes
Lucro Líquido do período R$
milhões
Efeito SUCCESS FEE

Lucro Líquido Contábil

393,9

383,6

2,7% ●

413,9
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4.

Investidas

4.1 Grupo CAIXA Seguros
4.1.1 CAIXA Seguradora
Subsidiária integral da Caixa Seguros Holding, tem como objeto social a exploração de seguros de vida,
habitacional, prestamista, residencial e outros ramos elementares.

Os prêmios emitidos pela Caixa Seguradora no primeiro semestre mantiveram‐
se estáveis em relação ao mesmo período do ano anterior. Este resultado se
deve principalmente ao segmento habitacional, que apresentou crescimento
de 3,5% no trimestre e 4,6% no semestre, em relação aos mesmos períodos do
ano anterior.

R$ milhões

2T20

2T19

∆%

1T20

∆%

6M20

6M19

∆%

Habitacional

636,2

614,6

3,5% ●

629,1

1,1% ●

1.265,3

1.209,9

4,6% ●

Vida

325,6

348,0

‐6,4% ●

372,7

‐12,6% ●

698,4

657,3

6,3% ●

Prestamista
Riscos
Patrimoniais
Auto

380,7

468,5

‐18,7% ●

451,8

‐15,7% ●

832,5

903,1

‐7,8% ●

113,1

134,0

‐15,6% ●

158,3

‐28,6% ●

271,4

270,8

0,2% ●

65,7

75,6

‐13,2% ●

80,6

‐18,5% ●

146,3

143,4

2,0% ●

DPVAT

0,0

15,0

‐100,0% ●

0,0

0,0% ●

0,0

40,8

‐100,0% ●

Outros

49,6

35,7

39,2% ●

40,0

24,1% ●

89,7

74,2

20,8% ●

Prêmio Emitido

1.571,0

1.691,4

‐7,1% ●

1.732,6

‐9,3% ●

3.303,6

3.299,5

0,1% ●

O período compreendido entre a segunda quinzena de março até o mês de maio foi marcado por
acentuado impacto das medidas de isolamento social para controle da pandemia COVID‐19 e o
direcionamento da rede de atendimento da CAIXA ao pagamento do programa de auxílio emergencial
do Governo Federal. Em junho, entretanto, as emissões de prêmios alcançaram R$ 635,6 milhões,

14

Release de Resultados
2º trimestre 2020
superando em 14,0% o mesmo mês do ano anterior. A produção de junho foi também superior ao mês
de janeiro na pré‐pandemia, em que foram emitidos R$ 629,96 milhões em prêmios de seguros.
O seguro habitacional foi responsável pelo maior volume de crescimento em emissão de prêmios, tanto
no segundo trimestre, quanto no primeiro semestre de 2020, em comparação com 2019. Em termos
percentuais, o crescimento foi de 3,5% e 4,6%, respectivamente. A resiliência proveniente do fluxo de
pagamentos mensais dos seguros habitacionais, cujo desempenho possui forte correlação com a
concessão de crédito imobiliário, contribuiu para a suavização do impacto da pandemia.
O ramo vida obteve o maior crescimento em percentual de prêmios emitidos no semestre (6,34%),
quando comparado com o primeiro semestre de 2019. O produto possui modalidades com fluxo de
pagamento mensal e de pagamento único, mantendo‐se resiliente ao choque advindo da pandemia.
O seguro prestamista foi o ramo mais fortemente sensibilizado pelas medidas de controle da pandemia,
fechando o semestre com queda de 7,8% em relação a 2019. Cabe ressaltar que no mês de junho, o ramo
apresentou destacada recuperação, com faturamento 45% superior ao de junho de 2019. A contratação
de seguros prestamistas segue a tendência de crescimento da concessão de crédito consignado da
CAIXA, que também registrou forte aumento no último mês do semestre.

Os prêmios ganhos apresentaram desempenho 9,1% superior no primeiro
semestre de 2020, se comparados com o mesmo período do ano anterior, em
razão da queda de 55,6% na variação das provisões técnicas, provocada pela
reversão do estoque das provisões para prêmios não ganhos (PPNG) vinculadas
ao produto prestamista, formadas para promover a apropriação dessas receitas
no resultado da Companhia. Dessa forma, nota‐se que a investida possui
estoque de reservas que contribui para sustentabilidade do negócio em
períodos de crise ou de baixa produção.
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Os sinistros ocorridos no semestre foram 6,1% superiores aos observados no
primeiro semestre de 2019, em decorrência de aumentos registrados nos
ramos habitacional (13,2%) e auto (18,9%). Apesar da elevação dos sinistros
ocorridos, o índice de sinistralidade, que avalia a sinistralidade em relação ao
prêmio ganho, apresentou um melhor desempenho no primeiro semestre
deste ano, passando de 24,6% em 2019 para 23,9% em 2020, reflexo do efeito
positivo dos prêmios ganhos no denominador do índice

O comissionamento, que considera o custo de aquisição em relação ao prêmio
ganho dos produtos, subiu de 18,8%, nos seis primeiros meses de 2019, para
19,6% em 2020, variação de 0,8 pontos percentuais. A variação é justificada
pelo aumento do custo de aquisição em R$ 72,8 milhões, em função do
reconhecimento de custos diferidos dos ramos prestamista, riscos patrimoniais
e vida.
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O índice de despesas gerais e administrativas, que considera as despesas
administrativas em relação ao prêmio ganho, apresentou elevação de 0,9
ponto percentual no segundo trimestre do ano em relação ao segundo
trimestre de 2019 e de 2,1 pontos percentuais no semestre, na comparação
ano a ano. Contribuiu para o aumento do índice, o incremento das despesas
gerais e administrativas (+ R$ 106,7 milhões), devido à amortização de gastos
com pesquisa e desenvolvimento.

O índice combinado, que conjuga a sinistralidade, o comissionamento e as
despesas gerais e administrativas, oscilou 0,4 ponto percentual para cima em
relação ao primeiro semestre de 2019. Neste semestre, o aumento das
despesas foi suavizado pela elevação dos prêmios ganhos, demonstrando a
sustentabilidade da investida.
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O índice combinado ampliado, semelhante ao índice combinado,
acrescentando apenas as receitas financeiras ao denominador, reduziu de
56,4% no primeiro semestre de 2019 para 55,9% no primeiro semestre de
2020. A explicação está no destacado crescimento no resultado financeiro,
com acréscimo de R$ 74,5 milhões no denominador.

R$ milhões

2T20

2T19

Prêmios emitidos líquidos 1.571,0 1.691,4
Variações das provisões
‐19,2 ‐257,6
técnicas de prêmios
Prêmios ganhos 1.551,8 1.433,9
Receita com emissão de
0,0
3,4
apólices
Sinistros Ocorridos ‐378,1 ‐312,0

∆%

1T20

‐7,1% ● 1.732,6
‐92,5% ●

‐183,6

8,2% ● 1.549,0

∆%

6M20

6M19

‐9,3% ● 3.303,6 3.299,5
‐89,5% ●

‐202,8

∆%
0,1% ●

‐456,9

‐55,6% ●

0,2% ● 3.100,8 2.842,6

9,1% ●

‐100,0% ●

0,0

0,0% ●

0,0

10,5

‐100,0% ●

21,2% ●

‐362,4

4,3% ●

‐740,5

‐697,9

6,1% ●

Custos de Aquisição
Despesas Gerais e
Administrativas
Resultado com resseguro

‐295,6

‐270,9

9,1% ●

‐312,3

‐5,4% ●

‐607,9

‐535,1

13,6% ●

‐256,1

‐223,5

14,6% ●

‐294,3

‐13,0% ●

‐550,3

‐443,7

24,0% ●

‐10,7

‐3,0

255,8% ●

1,0 ‐1203,2% ●

‐9,7

‐71,3

‐86,3% ●

Resultado financeiro

112,0

115,2

‐2,8% ●

199,1

‐43,8% ●

311,1

236,6

31,5% ●

Resultado patrimonial

0,0

0,0

0,0% ●

0,0

0,0% ●

0,0

‐0,9

100,0% ●

Resultado operacional
Ganhos ou perdas com ativos
não correntes
Impostos

723,3

743,1

‐2,7% ●

780,1

‐7,3% ● 1.503,4 1.341,0

12,1% ●

‐3,7

‐208,9

‐98,2% ●

‐26,2

‐86,1% ●

‐29,9

‐206,7

‐85,5% ●

‐286,0

‐206,5

38,5% ●

‐298,4

‐4,1% ●

‐584,4

‐444,2

31,6% ●

Participações sobre o resultado

‐8,6

‐0,3

2912,7% ●

‐10,1

‐14,6% ●

‐18,8

‐7,7

142,2% ●

Lucro Líquido

425,0

327,3

29,8% ●

445,3

‐4,6% ●

870,3

682,3

27,6% ●
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O resultado financeiro foi 31,5% maior na comparação com o primeiro semestre de
2019 e 2,8% inferior no segundo trimestre, em relação ao mesmo perído do ano
antecessor. O crescimento no primeiro semestre se deve principalmente pela
realização de ganhos decorrente da venda de títulos públicos pre‐fixados em 2020.

O resultado operacional da companhia foi 12,1% superior ao primeiro semestre de 2019, atribuído
principalmente ao crescimento nos prêmios ganhos, resultado financeiro e ao resultado com resseguros
positivo (R$ 61,5 mihões), devido ao fim das operações de resseguro interno com a Caixa Saúde.
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Com isso, o lucro líquido aumentou 27,6% em comparação ao realizado no
primeiro semestre de 2019 . No segundo trimeste de 2020, o crescimento foi
de 29,8% na comparação ano a ano, em função do aumento de prêmios
ganhos e do resultado de ganhos ou perdas com ativos não correntes. Com o
bom resultado no lucro da companhia, o Retorno Anualizado sobre o
Patrimônio Líquido médio apresentou um crescimento de 1,4 pontos
percentuais em relação ao primeiro semestre de 2019, saindo de 40,8% para
42,2%.
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4.1.2 CAIXA Vida e Previdência
Subsidiária integral da CAIXA Seguros Holding, a CAIXA Vida & Previdência atua na comercialização de
produtos de previdência complementar.

R$ milhões

2T20

2T19

Contribuições Recebidas

2.762,7

5.185,1

Renda

2.760,6

Risco

2,1

1T20

∆%

6M20

6M19

∆%

‐46,7% ●

5.196,0

‐46,8% ●

7.958,7

9.823,2

‐19,0% ●

5.182,4

‐46,7% ●

5.193,6

‐46,8% ●

7.954,2

9.817,6

‐19,0% ●

2,7

‐19,6% ●

2,4

‐9,1% ●

4,5

5,6

‐19,2% ●

2,2% ● 79.920,2 68.037,0

17,5% ●

Reservas 79.920,2 68.037,0

∆%

17,5% ● 78.234,7

Índice de Resgate

2,3%

2,8%

‐0,5p.p ●

3,5

‐1,2p.p ●

2,9

2,8

0,1p.p ●

Taxa de Administração

232,4

203,9

14,0% ●

241,9

‐3,9% ●

474,2

396,5

19,6% ●

Taxa Média

1,18%

1,23% ‐0,05p.p ●

1,24%

‐0,05% ●

1,21%

1,23% ‐0,02p.p ●

Resultado Financeiro

41,8

27,4

52,9% ●

‐17,2 ‐342,8% ●

24,6

69,8

‐64,8% ●

Lucro Líquido

154,5

126,7

21,9% ●

122,3

276,8

259,6

6,6% ●

26,3% ●

Os meses de janeiro e fevereiro, que antecederam a pandemia COVID‐19,
apresentaram forte crescimento nas contribuições recebidas, na proporção de
22,8% em relação ao mesmo período de 2019. No período compreendido entre
a segunda quinzena de março e o mês de maio, as contribuições entraram em
declínio, sob a influência das medidas de controle da pandemia, fechando o
semestre com 19,0% de queda em relação ao primeiro semestre de 2019. Cabe
ressaltar que em junho a produção foi retomada a patamares próximos do
período anterior à pandemia, com aumento de 11,5% em relação ao mesmo
mês de 2019.
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O índice de resgate, que no primeiro trimestre do ano tinha sido elevado a
3,49%, foi reduzido em 1,16 ponto percentual. O aumento do trimestre
anterior é explicado por uma mudança no perfil de alocação dos clientes para
fundos com parcela de renda variável, pois a queda da taxa de juros (SELIC)
nos últimos anos impactou diretamente a rentabilidade dos fundos mais
conservadores de Renda Fixa. No mês de março, com a grande instabilidade
das Bolsas de Valores, os regates foram elevados, retornando à normalidade
a partir de Abril, acompanhando o movimento de recuperação dos mercados
financeiros. Embora produção tenha sido reduzida no segundo trimestre,
como consequência da redução do índice de resgates, as reservas totalizaram
R$ 79,9 bilhões ao final do trimestre, crescimento de 17,5% em relação ao
saldo do mesmo período do ano anterior e de 2,2% na comparação com
primeiro trimestre de 2020.
A taxa de administração recebida no segundo trimestre de 2020 foi 14,0% maior que a arrecadada no
mesmo intervalo de 2019 e 19,6% superior na comparação anual do acumulado do primeiro semestre,
refletindo a elevação das reservas, bem como da migração de investimentos para fundos com maior
parcela de renda variável, que cobram taxas de gestão mais elevadas, em função de sua maior
complexidade.
No segundo trimestre de 2020, o resultado financeiro foi 52,9% superior ao segundo trimestre de 2019,
devido ao ganho com venda de ativos e à boa rentabilidade das NTN‐C, que compõem a carteira de
previdência. Entretanto, no acumulado do primeiro semestre 2020, o resultado financeiro registrou
declínio de 64,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, em decorrência do resultado do
primeiro trimestre, que foi afetado pelas perdas na marcação a mercado dos ativos indexados à inflação
e pela intensa volatilidade dos mercados no mês de março.
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Com a elevação das receitas de taxa de administração e do resultado financeiro,
foi apurado um lucro líquido de R$ 154,5 milhões no segundo trimestre de
2020, resultado 21,9% superior ao registrado segundo trimestre de 2019. No
acumulado do semestre, o crescimento foi de 6,6% em relação ao mesmo
período de 2019.
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4.1.3 CAIXA Capitalização
A empresa é controlada indireta da CAIXA Seguros Holding que possui 51,0% do capital social. Dividem
o restante do capital social a Icatu Capitalização e a Sulacap Capitalização2.
R$ milhões

2T20

2T19

∆%

1T20

∆%

6M20

6M19

∆%

Arrecadação

332,0

425,6

‐22,0% ●

382,6

‐13,2% ●

714,7

810,0 ‐11,8% ●

Pagamento Mensal

286,6

285,5

0,4% ●

301,1

‐4,8% ●

587,7

563,3

4,3% ●

Pagamento Único
Variação da provisão para
resgate
Receita líquida com Títulos de
Capitalização (Arrecadação ‐ Var.
prov. Para resgate)

45,5

140,0

‐67,5% ●

81,5

‐44,2% ●

127,0

246,7

‐48,5% ●

‐277,6

‐341,3

‐18,7% ●

‐312,7

‐11,2% ●

‐590,3

‐646,5

‐8,7% ●

54,4

84,3

‐35,4% ●

69,9

‐22,2% ●

124,4

163,5

‐23,9% ●

‐0,6 ‐125,7% ●

0,0

‐591,1% ●

0,1

Variação das provisões técnicas

0,2

Resultado com sorteios

‐8,5

‐11,9

‐28,3% ●

‐17,5

‐51,1% ●

‐26,0

‐
●
103,6%
‐22,9 13,4% ●

Custos de aquisição
Resultado com outras desp
operacionais
Outras receitas e despesas
operacionais
Despesas administrativas

‐25,1

‐36,5

‐31,3% ●

‐32,8

‐23,6% ●

‐57,9

‐64,5

‐0,3

‐0,1

271,7% ●

‐1,5

‐78,2% ●

‐1,8

‐0,1

10,1

11,0

‐8,2% ●

4,9

105,8% ●

15,0

25,5

‐41,1% ●

‐11,3

‐10,3

10,1% ●

‐10,3

10,0% ●

‐21,6

‐20,8

3,7% ●

Despesas com tributos

‐3,2

‐4,5

‐29,6% ●

‐3,1

0,9% ●

‐6,3

‐8,8

‐27,7% ●

Resultado Financeiro

31,7

38,2

‐17,0% ●

38,3

‐17,2% ●

70,0

77,7

‐9,9% ●

Resultado Operacional

48,0

69,6

‐31,1% ●

47,9

0,1% ●

95,9

146,3

‐34,4% ●

Impostos

‐19,6

‐27,8

‐29,4% ●

‐19,1

2,8% ●

‐38,7

‐58,6

‐33,8% ●

Lucro Líquido

28,1

41,6

‐32,3% ●

‐1,3% ●

87,4

‐35,2% ●

Reservas 3.024,8 2.788,1

8,5% ●

2.788,1

8,5% ●

‐22,1% ●

56,6
3.024,
8
104,1

137,2

‐24,1% ●

‐1,6%p.p ●

14,6%

Taxa de Administração

45,6

70,8

‐35,6% ●

28,5
2.949,
3
58,5

Taxa% (Tx adm / Arrecadação)

13,7%

16,6%

‐2,9p.p ●

15,3%

2,6% ●

‐3,3

‐10,2% ●
1974,0
●
%

16,9% ‐2,3p.p ●

Nos meses de janeiro e fevereiro a arrecadação da Caixa Capitalização apresentava crescimento
acumulado de 5,6%, em relação ao mesmo intervalo do ano anterior. Como consequência das medidas
de controle da pandemia, o primeiro semestre de 2020 arrecadou o montante de R$ 714,7 milhões,
11,8% a menos do que no mesmo semestre do ano passado. Ainda que a arrecadação dos títulos de
pagamento mensal, mais resiliente aos impactos da pandemia, tenha crescido 4,3% (+ R$ 24,4 milhões)
no período, os títulos de pagamento único tiveram queda de 48,5%.
Somando a retração na arrecadação à redução de R$ 56,2 milhões nas provisões para resgate, a receita
líquida com títulos de capitalização, que desconta da arrecadação a variação das provisões para resgate,
apresentou redução de 23,9% em relação ao mesmo período de 2019.

2

Conforme fato relevante divulgado em 13/05/2019 pela Sul américa S/A., a ICATU adquiriu a participação minoritária da Sulacap na Caixa capitalização,
sendo que a finalização da transação está condicionada à aprovação de órgãos reguladores.
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As reservas cresceram 8,5% em relação ao segundo trimestre do ano anterior
e ficaram 2,6% acima das reservas do primeiro trimestre de 2020.

A receita da taxa de administração no primeiro semestre foi 24,1% inferior ao
primeiro semestre de 2020, redução de R$ 33,1 milhões, sofrendo o efeito das
alterações normativas do produto, implementadas em 2019. Dessa forma, a
relação da taxa de administração e arrecadação no trimestre (taxa %),
manteve a tendência de queda, reduzindo em 2,4 pontos percentuais em
relação a taxa verificada no primeiro semestre de 2019 e em 2,9 pontos
percentuais na comparação trimestral com o ano anterior.
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O resultado financeiro foi 9,9% menor na comparação com o mesmo semestre
do ano anterior, justificado pela menor rentabilidade dos ativos, com a redução
da taxa SELIC.

O lucro líquido no segundo trimestre 2020 foi 1,3% inferior ao primeiro
trimestre do ano, e 32,2% inferior ao mesmo trimestre de 2019, acumulando
no semestre 35,2% de queda, em relação ao ano anterior. Na comparação ano
a ano, os principais fatores para o menor resultado do trimestre foram a
redução da arrecadação em pagamentos únicos (R$ 94,5 milhões) e a queda
no resultado financeiro (R$ 6,5 milhões). A destacada redução de 31,3% nos
custos de aquisição (R$ 11,4 milhões) e a redução de 3,4 milhões no saldo
negativo de resultados com sorteios atenuaram as quedas nas receitas. No
acumulado do semestre, além da redução na arrecadação, contribuíram para
o resultado a elevação de 13,4% do saldo negativo no resultado com sorteios
(R$ 3,1 milhões), queda de 41,1% em outras receitas e despesas operacionais
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(R$ 10,5 milhões) e a redução no resultado financeiro (R$ 7,7 milhões). O
resultado com sorteios é justificado por uma adequação no produto para
atender a regulamentação SUSEP. Já o aumento do custo de aquisição ocorre
de forma diferida, por tanto, é devido ao aumento das vendas nos anos
anteriores. É importante ressaltar que a queda nas demais receitas e despesas
operacionais se deve a uma receita extraordinária no primeiro semestre de
2019, relacionada a títulos vencidos não resgatados pelos clientes.
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4.1.4 CAIXA Consórcios
Subsidiária integral da CAIXA Seguros Holding e tem como objeto social a administração de grupos de
consórcios para aquisição de bens móveis e imóveis e serviços.
R$ milhões

2T20

2T19

Recursos Coletados

729,4

776,2

Cartas de Crédito

1.763,7

2.287,6

Veículos

267,1

444,1

Imóveis

1.496,6

1.843,5

Intermediação Financeira
Receita c/ Prestação de
Serviços
Taxa% (Receita / Rec.
Coletados)
Outras Receitas Operacionais

3,9

∆%
‐6,0% ●

1T20

∆%

6M20

6M19

∆%

777,7

‐6,2% ●

1.507,0

1.538,2

‐2,0% ●

‐22,9% ● 1.947,9

‐9,5% ●

3.711,5

3.967,2

‐6,4% ●

376,7 ‐29,1% ●

643,8

‐39,9% ●

917,5 ‐29,8% ●

‐18,8% ● 1.571,2

‐4,7% ●

3.067,7

4,6

‐14,2% ●

4,3

‐8,9% ●

8,3

122,6

115,7

6,0% ●

129,0

‐4,9% ●

251,6

225,8

11,4% ●

16,8%

14,9%

1,9p.p ●

16,6% 0,2p.p ●

16,7%

14,7%

2,0p.p ●

21,0

15,8

33,4% ●

20,7

1,5% ●

41,8

30,0

39,0% ●

Despesas Operacionais
Despesas Gerais e
Administrativas
Resultado Operacional

‐56,1

‐67,9

17,4% ●

‐71,6

21,7% ●

‐127,6

‐117,7

‐8,5% ●

‐31,3

‐28,8

‐8,8% ●

‐31,0

‐0,8% ●

‐62,4

‐57,0

‐9,5% ●

39,2

23,6

65,8% ●

30,7

27,8% ●

69,9

60,4

15,6% ●

Impostos e Participações

‐13,6

‐8,0

‐70,1% ●

‐10,8 ‐26,0% ●

‐24,4

‐20,6 ‐18,6% ●

Lucro Líquido

25,6

15,6

63,7% ●

19,9

45,5

39,9

28,7% ●

3.049,7

0,6% ●

9,3 ‐10,7% ●

14,1% ●

Os recursos coletados, que representam as parcelas recebidas pela CAIXA Consórcios, foram 2,0%
inferiores às do primeiro semestre de 2019, acumulando R$ 1.507,0 milhões nos primeiros seis meses
de 2020. No segundo trimestre do ano, houve redução 6,0%, relativamente ao mesmo período do ano
anterior
As medidas restritivas para controle da pandemia de COVID‐19 sensibilizaram o volume das cartas de
crédito comercializadas com maior intensidade que os recursos coletados. No segundo trimestre de
2020, o volume foi reduzido 22,9% e, no acumulado do semestre, a queda foi de 6,4%, ambos
comparados aos mesmos períodos de 2019. O resultado do semestre reflete a resiliência das cartas de
imóveis, que apesar do choque adverso, ainda teve incremento de 0,6% em relação a igual intervalo do
ano anterior.
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A receita com prestação de serviços (taxa de administração) observou movimento inverso à produção,
crescendo 6% no primeiro trimestre e 11,4% no acumulado semestral, em comparação com os mesmos
períodos de 2019. No trimestre, a elevação da receita de prestação de serviços atuou em conjunto com
os ganhos auferidos em outras receitas operacionais (+33,4%), bem como com os efeitos positivos da
redução das despesas operacionais (17,4%) para a destacada elevação do lucro líquido em 65,8%. No
acumulado do semestre, o lucro líquido cresceu 14,1% em relação aos primeiros seis meses de 2019.
Cumpre destacar que a empresa de consórcios não efetua o diferimento dos custos de comercialização,
de modo que referidos custos são reconhecidos na ocasião da venda, em função de regras contábeis do
BACEN (COSIF GAAP). Já as receitas com taxa de administração são reconhecidas de forma diferida, em
função do prazo das cartas comercializadas. Dessa forma, a redução de produção verificada no trimestre
impactou os custos sem que houvesse um impacto na mesma proporção nas receitas, o que justifica o
resultado.
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4.1.5 CAIXA Seguros Holding Outros/Ajustes
Esse grupo inclui os outros negócios da CAIXA Seguros Holding, além dos ajustes de consolidação do
Grupo CAIXA Seguros.

A Caixa Seguros Saúde, subsidiária integral da Caixa Seguros Holding, tem como
objeto social a atuação como seguradora especializada em seguro‐saúde.
Apesar do crescimento no primeiro semestre de 2020, explicado pelo resultado
financeiro da investida, as receitas da operação estão em declínio, devido a
estratégia adotada pela administração de suspensão das atividades comerciais
e a finalização do trabalho de saneamento da carteira.
Odonto Empresas Convênios Dentários Ltda – subsidiária integral da CAIXA Seguros Participações em
Saúde Ltda. tem como objeto social a atuação como operadora especializada em seguros odontológicos.
Companhia de Seguros Previdência do Sul S.A. ‐ subsidiária integral da CSH e tem como objeto social a
exploração de seguros de pessoas (vida, acidentes pessoais, rendas por incapacidade e por internação
hospitalar).
CNPX S.A.S. – subsidiária integral da CSH, situada na Colômbia, criada em 2015, com o objetivo de
participação em empresas seguradoras. Em dezembro de 2019, por decisão do conselho administrativo
da CSH, controladora da companhia, optou‐se pela descontinuidade do negócio. Em 1º de junho de 2020,
realizou‐se a Assembleia de Liquidação com data base de 31 de maio de 2020, finalizando,
operacionalmente, as atividades da subsidiária. O impairment da CNPX S.A. foi realizado no exercício de
2019, sendo que o impacto se deu de forma indireta na Caixa Seguridade na proporção de sua
participação, por meio de equivalência patrimonial na linha de investimentos em participações
societárias.
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Como o resultado financeiro deste agrupamento representa na prática ajustes
de GAAP ‐ Generally Accepted Accounting Principles, decorrentes de
reclassificação de certas receitas das empresas do grupo como resultado
financeiro no ajuste de consolidação, o resultado positivo desta linha é
impactado pelo aumento na produção e não pelo sucesso em aplicações
financeiras.

Embora o resultado financeiro tenha apresentado crescimento de 24,55% no
trimestre, o lucro líquido dessa consolidação foi de R$ ‐35,7 milhões, 201,4%
menor que o segundo trimestre de 2019 em razão do declínio das receitas da
operação. O resultado negativo no quarto trimestre de 2019 está relacionado
aos impairment registrados na CSH no saldo de investimento com a CNPX
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(aproximadamente R$ 86,9 milhões), devido a decisão de descontinuidade das
operações, e o registrado no saldo de investimento da “Odonto”, referente à
baixa de intangíveis relacionados à expectativa de resultados futuros
(aproximadamente R$ 100 milhões).
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4.2 Too Seguros e PAN Corretora
Too Seguros é uma empresa que atua no segmento de seguros, comercializando seus produtos na rede
de distribuição e nos parceiros do Banco PAN. Atualmente, no segmento habitacional a Too Seguros é
também uma das opções para os clientes nos correspondentes bancários e lotéricos CAIXA.

R$ milhões 2T20 2T19

∆%

1T20

∆%

6M20 6M19

∆%

Habitacional

43,2

37,4

15,3% ●

41,2

4,7% ●

84,4

73,9

14,2% ●

Vida

5,7

15,4

‐63,2% ●

17,4

‐67,5% ●

23,1

29,6

‐22,0% ●

Prestamista

58,7

53,9

8,9% ●

78,2

Garantia Segurado

59,0

40,3

46,4% ●

2,7

2111,8% ●

Outros

59,7

30,9

93,5% ●

31,1

92,3% ●

Prêmio Emitido 226,3 177,9

27,2% ● 170,7

‐25,0% ● 136,9 107,4

27,5% ●

61,7 211,8

‐70,9% ●

90,8

42,1

115,7% ●

32,6% ● 396,9 464,8

‐14,6% ●

Os prêmios emitidos pela Too Seguros apresentaram aumento de 27,2% na
comparação entre o segundo trimestre de 2020 e o segundo trimestre de 2019,
e de 32,6% na comparação com o trimestre imediatamente anterior. Cabe
destacar a variação do ramo Garantia Segurado, que apresentou crescimento
de 46,4% e 2.111,8% na comparação com segundo trimestre 2019 e o primeiro
trimestre de 2020, respectivamente. No acumulado do semestre, porém,
houve redução de 70,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, em
razão da emissão atípica das apólices de Brumadinho (+R$ 131,0 milhões) no
primeiro trimestre de 2019, canceladas ainda em 2019. Além do ramo Garantia
Segurado, também foram destaques de emissão no trimestre o ramo Riscos
Diversos (+134,14%) e Habitacional (+15,3%).
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Os prêmios ganhos tiveram crescimento de 6,6% no trimestre e 14,6% no acumulado do semestre,
ambos na comparação ano a ano, apesar do incremento da variação negativa de provisões técnicas de
113,4% e 95,3%, respectivamente. As maiores variações negativas de provisões foram registradas nos
segmentos riscos diversos e prestamista.
O resultado financeiro apresentou recuperação em relação ao primeiro trimestre de 2020, com
incremento de R$ 18,2 milhões. Na comparação com o mesmo período de 2019, entretanto, foi
registrada queda de 32,3%, ainda reflexo do impacto do COVID na parcela investimentos em Renda
Variável, que impactou fortemente o primeiro trimestre de 2020.

Em razão da variação negativa de provisões técnicas, o resultado operacional
apurado foi 2,5% inferior ao do segundo trimestre de 2020. Apesar disto, o
lucro líquido da companhia registrou crescimento de 8,5% no segundo
trimestre de 2020, devido ao efeito positivo de ganhos ou perdas com ativos
não correntes. No acumulado do semestre, o resultado foi 16,1% inferior ao
dos primeiros seis meses de 2019, em decorrência do declínio do resultado
financeiro, sobretudo no primeiro trimestre de 2020.
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As Receitas de Operação da PAN Corretora foram reduzidas em 7,48% no
primeiro semestre de 2020 e 48,10% no segundo trimestre, em relação aos
mesmos períodos de 2019. Com o declínio de receitas, em decorrência do
impacto da pandemia, o lucro líquido da corretora fechou o semestre com
10,74% de queda, em relação ao mesmo semestre no ano anterior.
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5.

Reorganização das Parcerias para Venda de Seguros no
Balcão CAIXA

Em 2017, a Caixa Seguridade iniciou estudos para uma possível reestruturação de sua parceria na
exploração dos produtos de seguridade no balcão da CAIXA. Esse projeto teve como principal objetivo
antecipar as definições sobre o futuro da companhia e reduzir as incertezas em suas projeções.
Em junho de 2017 a Companhia comunicou ao mercado o início de conversas com a CNP Assurances
sobre eventual negociação de escopo, termos, condições e prazo para a constituição de um novo acordo
operacional para uma nova parceria no balcão da CAIXA.
Ao final de setembro de 2017, Caixa Seguridade e a CNP assinaram um memorando de entendimentos
não vinculante para a formação de uma nova sociedade, em um novo veículo societário, para a
exploração conjunta dos ramos de seguros de vida e prestamista e de previdência privada.
Na sequência, no dia 2 de outubro de 2017, foi aberto um processo para a escolha de parceiros
estratégicos para a exploração da comercialização de produtos nos ramos de seguro habitacional e
consórcio e nos produtos de seguros de automóveis, riscos patrimoniais e riscos diversos.
Já em 2018, em comunicado ao mercado do dia 09 de agosto, a Companhia informou que a AGE da Caixa
Seguridade aprovou os termos dos documentos finais do acordo negociado com a Wiz e com a CNP e
formalizou sua disposição em manter a exclusividade da Wiz nas atividades de corretagem na rede de
distribuição da CAIXA até o dia 14 de fevereiro de 2021, para as novas parcerias que se formarem após
a concretização da nova parceria com a CNP.
O comunicado informou ainda sobre a realização de um processo competitivo para a escolha de uma
empresa para desenvolver atividades de corretagem e co‐corretagem a partir de fevereiro de 2021.
No dia 29 de agosto de 2018, Caixa Seguridade informou ao mercado que assinou com a CNP um novo
acordo com os termos para a criação de uma nova parceria para a venda dos seguros de vida e
prestamista e dos produtos de previdência privada no balcão CAIXA até fevereiro de 2041.
A assinatura do acordo com a Wiz também ocorreu no dia 29 de agosto de 2018 e a sua concretização
está vinculada à concretização da nova parceria com a CNP.
Conforme fato relevante publicado no dia 22 de março de 2019, a Caixa Seguridade iniciou conversas
com a CNP para a definição de ajustes ou eventuais complementos ao novo acordo.
No dia 10 de maio de 2019, a Companhia emitiu novo fato relevante sobre a aprovação, pelo Conselho
de Administração, da revisão da estratégia do modelo de exploração de produtos de seguridade, o início
de novo processo competitivo para a escolha de parceiros estratégicos que atuarão no balcão CAIXA e a
contratação de novos assessores financeiros, o que encerrou o processo competitivo iniciado em 2017.
O mesmo fato relevante, informou sobre a divulgação dos prospectos das primeiras oportunidades de
investimentos deste novo processo competitivo: (i) Habitacional e Residencial; (ii) Capitalização; (iii)
Consórcio; e (vi) Auto.
No fato relevante publicado em 24 de maio de 2019 foram divulgadas quatro oportunidades de
investimento adicionais ao novo processo competitivo: (v) Grandes Riscos e Massificados Corporate; (vi)
Saúde; (vii) Odonto; e (viii) Assistências.
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Conforme divulgado via comunicados ao mercado nos dias 05 e 09 de agosto de 2019, a Caixa Seguridade
encaminhou aos participantes dos processos competitivos a carta de instruções para a continuidade da
1ª fase do Processo Competitivo e o Memorando de Informações Confidenciais (“CIM”), que contém
informações sobre a Companhia, a Caixa Econômica Federal e os respectivos segmentos de seguridade
incluídos nas Oportunidades de Investimento. As novas parcerias se iniciarão a partir de fevereiro de
2021 e terão 20 anos de duração.
Em 19 de setembro de 2019, foi realizada a assinatura de aditamento contratual ao acordo celebrado
em agosto 2018 com a CNP Assurances. Dentre os ajustes, está previsto que a empresa francesa pagará
à Caixa Seguridade o montante de R$ 7 bilhões pela participação de 40% na parceria, agora com duração
de 25 anos. O acordo também prevê mecanismo de incentivo atrelado ao desempenho e lucratividade
(earn‐out), limitado a R$ 800 milhões, a ser pago em 2 parcelas, em 2024 e 2026.
Dando prosseguimento ao processo de reestruturação de seguros, em 06 de janeiro 2020 foi firmado
acordo de associação com a Tokio Marine Seguradora S.A, para a formação de uma nova sociedade que
explorará, pelo prazo de 20 anos, os ramos de seguros Habitacional e Residencial na rede de distribuição
da Caixa Econômica Federal.
A acordo prevê o repasse de R$ 1,52 bilhão para a CAIXA até o fechamento da operação. A nova
companhia terá gestão e governança compartilhada entre Caixa Seguridade e Tokio Marine de forma a
potencializar os pontos fortes de cada acionista e irá remunerar a Caixa Seguridade com as despesas
totais de comercialização por produto em valores pré‐definidos (comissão de distribuição de 36,4% e
20% para residencial e habitacional, respectivamente), além de uma taxa de performance atrelada ao
desempenho anual em volume e lucratividade.
Em 20 de janeiro, foi assinado acordo com a Icatu para a formação de uma nova sociedade que explorará,
pelo prazo de 20 anos, o ramo Capitalização na rede de distribuição da CAIXA Econômica Federal. No
fechamento da operação, a Icatu deverá subscrever aumento de capital na nova companhia no valor
total de R$ 180 milhões, montante que deverá ser repassado à CAIXA Econômica Federal. A nova
companhia irá remunerar a Caixa Seguridade com as despesas totais de comercialização por produto em
valores pré‐definidos, além de uma taxa de performance atrelada ao desempenho anual em volume e
lucratividade. A Icatu também pagará à CAIXA Econômica Federal um bônus anual correspondente a 75%
do valor dos dividendos líquidos recebidos pela Icatu da Nova Companhia que excederem a
determinadas metas estabelecidas para referido ano.
A Caixa Seguridade terá 75% de participação no capital da Tokio Marine e da Icatu, sendo titular de
49,99% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais. Cada acionista indicará quatro membros
para os Conselhos de Administração, com a presidência rotativa e alternada entre os acionistas. As
Diretorias Executivas das novas companhias serão compostas por quatro membros, com indicação
paritária por parte dos acionistas e funcionarão de forma colegiada e compartilhada.
Para o fechamento e implementação das operações, cujo prazo encerra‐se em janeiro de 2021, ainda
são necessárias as aprovações dos órgãos regulatórios.
Cada acionista indicará quatro membros para o Conselho de Administração, com a presidência rotativa
e alternada entre os acionistas. A Diretoria Executiva da Nova Companhia será composta por quatro
membros, com indicação paritária por parte dos acionistas e funcionará de forma colegiada.
Com a reorganização das parcerias, a Companhia poderá antecipar as definições sobre o seu futuro e
permitirá a construção de uma tese de investimento com maior embasamento e menor nível de
incerteza.
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5.1 Atual Estrutura do Negócio
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5.2 Nova Estrutura do Negócio
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6.

Time de Vendas Qualificadas
O programa Time de Vendas Qualificadas, desenvolvido e
gerido pela Caixa Seguridade, foi criado para engajar os
empregados CAIXA nas vendas de produtos de Seguridade,
mensurando o volume e a qualidade das vendas e atribuindo
diferentes níveis de engajamento individual e da equipe.

A plataforma do programa apresenta diariamente para o empregado e para os gestores das unidades,
em formato de jogo (gamification), a produção de cada participante e a sua contribuição para o resultado
da Companhia. O principal propósito desse programa é classificar o máximo de participantes na categoria
top performance e assim fomentar as vendas.
Para classificação como top performers, é necessário atender critérios de volume, qualidade e
regularidade das vendas tanto para os empregados como para os gestores. O critério de qualificação das
vendas é mensurado por indicadores como percentuais de cancelamento, de vendas com assinatura
digital e de reclamações pelo BACEN.
Os parâmetros de pontuação e enquadramento nos diversos níveis do programa são definidos pela
Diretoria Comercial da Caixa Seguridade, que reavalia periodicamente com base na estratégia comercial
da Companhia.
Os Gestores de unidades são avaliados pelo percentual de empregados das unidades sob sua
subordinação classificados como top performers. O programa também conta com outro desafio aos
gestores: o alinhamento às metas corporativas de Seguridade. Isso faz com que os gestores classificados
como top performers no programa Time de Vendas também estejam cumprindo os objetivos
corporativos da CAIXA.
O programa também é uma plataforma de desenvolvimento dos empregados contando com feeds de
notícias e conteúdo de treinamento abordando técnicas de vendas, particularidades sobre os produtos
e identificação de oportunidades com foco nas necessidades dos clientes.
Desde o seu lançamento, em 2017, o Programa Time de Vendas Qualificadas foi se consolidando ao longo
das temporadas semestrais, obtendo evoluções a cada ciclo e provocando maior alinhamento com a
estratégia da Caixa Seguridade. Durante o ano de 2019, os resultados alcançados pelos empregados
passaram a compor o score para qualificação em Processos Seletivos Internos.
Entre as vantagens obtidas com a utilização da ferramenta, podemos destacar:


Mobilização – O programa busca engajar os empregados com objetivos e acompanhamentos
individuais alinhados às metas definidas pela Seguridade e a CAIXA, tornando este um desafio
pessoal e independente da produção de outros empregados da sua unidade ou da CAIXA;



Meritocracia – O empregado passa a ser mensurado individualmente por sua produção e não
mais coletivamente pela produção da unidade, dando visibilidade ao empregado com bom
desempenho e incentivando seu colega a melhorar sua colocação;
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Gestão – Permite uma atuação personalizada do gestor em decorrência do nível atingido pelo
empregado, e auxilia na identificação e no reconhecimento dos talentos, além disso, o
desempenho do gestor passa a ser medido pela produção de toda a equipe, não se concentrando
apenas em poucos empregados com boa performance;



Qualidade – O programa considera e valoriza a venda de qualidade, tendo como principais
indicadores a redução nos índices de reclamação e de cancelamento; e



Auto‐gestão – A plataforma do programa permite que o empregado acompanhe diariamente seu
desempenho de vendas, a quantidade de vendas com assinatura digital, os níveis de
cancelamentos e reclamações, além de simular suas necessidades para os próximos alvos
individuais.
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7.

Glossário
BDF ‐ Bancassurance Distribution Fee,
tarifa paga pela Seguradora à Caixa
Seguridade referente ao acesso à rede de
distribuição e uso da marca.

Índice
de
despesas
gerais
e
administrativas – Indicador que
considera as despesas administrativas
em relação ao prêmio ganho.

CADE ‐ Conselho Administrativo de
Defesa Econômica.

Índice de sinistralidade – Indicador que
avalia a sinistralidade em relação ao
prêmio ganho.

CIM ‐ Memorando de Informações
Confidenciais que contém informações
sobre a Companhia.
CSH ‐ Caixa Seguros Holding.
CNPX ‐ Subsidiária integral da CSH,
situada na Colômbia, criada em 2015,
com o objetivo de participação em
empresas seguradoras.
Comissionamento ‐ Indicador que
considera o custo de aquisição em
relação ao prêmio ganho dos produtos.
Efeitos não‐recorrentes ‐ Eventos que
produzem impactos em momentos
específicos.
GAAP ‐ Generally Accepted Accounting
Principles – Princípios Contábeis
Geralmente Aceitos.
Impairment – Avaliação
recuperável de um ativo.

do

valor

Índice combinado – Indicador que
conjuga
a
sinistralidade,
o
comissionamento e as despesas gerais e
administrativas.
Índice combinado ampliado – Indicador
que conjuga a sinistralidade, o
comissionamento, as despesas gerais e
administrativas e as receitas financeiras.

Marcação a mercado – MaM ou
Apreçamento, consiste em precificar os
ativos pertencentes à carteira dos
Veículos
de
Investimento
pelos
respectivos preços negociados no
mercado em casos de ativos líquidos ou,
quando este preço não é observável, por
uma estimativa adequada de preço que
o ativo teria em uma eventual
negociação feita no mercado.
Market Share ‐ O cálculo da participação
de mercado considera os prêmios diretos
de seguros, as contribuições de
previdência privada e as arrecadações de
capitalização divulgados pela SUSEP de
todas as empresas do grupo acumuladas
do início do ano até o fechamento do
trimestre avaliado ou até a posição
disponível.
MEP ‐ Receitas de investimentos em
participações societárias, que podem ser
por MEP ‐ Método de Equivalência
Patrimonial ou JCP – Juros sobre Capital
Próprio.
PPNG ‐ Provisões para prêmios não
ganhos.
Programa Time de Vendas Qualificadas
– Programa desenvolvido e gerido pela
Caixa Seguridade, foi criado para engajar
os empregados CAIXA nas vendas de
produtos de Seguridade, mensurando o
volume e a qualidade das vendas e
atribuindo
diferentes
níveis
de
engajamento individual e da equipe.
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Recursos coletados – Parcelas recebidas
pela CAIXA Consórcios.

RSPL(ROE) ‐ Retorno sobre o patrimônio
líquido médio.

Success Fee ‐ Receita bônus paga
contratualmente pela CAIXA Seguradora
à Caixa Seguridade, no início de cada
ano, calculada com base na superação do
Plano de Negócios aprovado e nas metas
de desempenho de ramos específicos
definidas anualmente.

SEST ‐ Secretaria de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais.

SUSEP ‐ Superintendência de Seguros
Privados.

Rede CAIXA ‐ Empregados da rede de
distribuição da CAIXA.
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