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Icatu Seguros lucra R$ 165 milhões em 2012  

Resultado é 61% maior que no ano anterior. Faturamento atinge R$ 2,8 bilhões  

 

O grupo Icatu Seguros atingiu lucro líquido de R$ 165,3 milhões em 2012, aumento de 61% em 

relação a 2011. O faturamento da companhia foi de R$ 2,8 bilhões em 2012, crescimento de 

33% comparado ao ano passado. O patrimônio líquido alcançou R$ 839,5 milhões ao final de 

2012 e o volume de ativos livres da companhia encerrou o ano com o montante de R$ 573,1 

milhões. A soma dos ativos sob gestão chegou a R$ 11,4 bilhões em 2012 (sendo R$ 8,1 bilhões 

de recursos sob gestão própria e R$ 3,3 bilhões sob gestão de terceiros).  

 

“Tínhamos metas desafiadoras para 2012 e é um orgulho ver esse resultado. Crescemos acima 

do mercado em todas as nossas regionais. Abrimos sete novas filiais, totalizando 22, marcando 

fortemente nossa presença em todo o Brasil. Lançamos 12 novos produtos, fortalecemos o 

trabalho junto aos corretores e ampliamos nosso portfólio de serviços para os nossos mais de 

seis milhões de clientes. 2013 será um ano de desafios ainda maiores e estamos 

entusiasmados” – afirma Kati de Almeida Braga, presidente da Icatu Seguros. 

 

O segmento de seguros de vida apresentou faturamento de R$ 1,1 bilhão no ano, aumento de 

40% em relação a 2011. O bom desempenho dessa linha é devido ao fechamento de diversos 

novos negócios aliado a uma rigorosa política de subscrição de riscos e processo de controle 

das carteiras. 

 

Em previdência aberta, rompemos a barreira de mais de R$ 1 bilhão de captação total. “Foi um 

excelente ano para a previdência, no qual obtivemos um crescimento de mais de 100% na 

captação líquida (entradas - saídas), alcançando R$ 942,2 milhões”- comenta Kati. 

 

O segmento de capitalização alcançou R$ 1,6 bilhão em provisões técnicas e distribuiu na 

forma de sorteios o montante de R$ 51,6 milhões. 
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Na Icatu Fundos de Pensão, o patrimônio administrado chegou a R$ 1,4 bilhão ao final do ano.  

O total de participantes atingiu cerca de 64 mil, distribuídos entre os 34 planos do fundo Icatu 

Multipatrocinado e dos cinco planos Instituídos.  

 

A Icatu Vanguarda, gestora de recursos do grupo Icatu Seguros, fechou 2012 com R$ 8,1 

bilhões em ativos, sendo R$ 5,8 bilhões de recursos oriundos do grupo Icatu Seguros (fundos 

de previdência, seguros e capitalização) e R$ 2,3 bilhões de recursos de terceiros.  A Icatu 

Vanguarda figura no topo dos principais rankings de investimento, se destacando na gestão de 

fundos de inflação, crédito e de dividendos.   
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