ICATU SEGUROS FATURA R$ 1,2 BILHÃO NO SEMESTRE
Seguradora alcança lucro de R$ 104,5 milhões
O grupo Icatu Seguros alcançou faturamento de R$ 1,2 bilhão no primeiro semestre de 2012,
crescimento de 23% comparado ao mesmo período do ano passado. O lucro líquido atingiu R$
104,5 milhões. O patrimônio líquido cresceu 36% em relação ao final de 2011, chegando a R$
785,5 milhões. O total de ativos livres da Companhia encerrou o semestre com o montante de
R$ 366 milhões. A soma dos ativos sob gestão chegou a R$ 9,8 bilhões no primeiro semestre
de 2012 (sendo R$ 7,1 bilhões de recursos sob gestão própria e 2,7 bilhões sob gestão de
terceiros).
Segundo Luciano Snel, vice-presidente de Planejamento e Vendas da Icatu Seguros, a
performance da empresa no período é consequência de fatores como a melhoria da
produtividade e aumento do faturamento. Além disso, a empresa vai chegar ao final de 2012
com pelo menos sete novas filiais. Ao mesmo tempo, uma consistente estratégia de
investimentos possibilitou um incremento de 104% no resultado financeiro, somando R$ 41
milhões.
“O primeiro semestre de 2012 também foi marcado pela conquista da liderança entre as
seguradoras independentes em Vida e Previdência. Os resultados apontam que estamos no
caminho certo para alcançar um crescimento acima do mercado em 2012. Vale ressaltar que
até o final do ano teremos lançado 12 novos produtos, ampliando nosso portfólio para
oferecer as melhores soluções em planejamento financeiro para os nossos seis milhões de
clientes” – afirma Snel.
O segmento de seguros de vida apresentou faturamento de R$ 512 milhões no semestre,
aumento de 48% em relação ao mesmo período do ano anterior. Devido à qualidade da
política de subscrição de riscos e ao rigoroso processo de controle das carteiras, os principais
indicadores do segmento obtiveram ótimo desempenho no primeiro semestre de 2012.
Em previdência aberta, o faturamento atingiu R$ 283 milhões, crescimento de 23% em relação
ao primeiro semestre de 2011.
O segmento de capitalização alcançou R$ 1,7 bilhão em provisões técnicas. O montante
distribuído na forma de sorteios foi de R$ 26 milhões.
Na Icatu Fundos de Pensão, o patrimônio administrado chegou a R$ 1,3 bilhão ao final do ano.
O total de participantes atingiu 57 mil, distribuídos entre os 33 planos do fundo Icatu
Multipatrocinado e dos cinco planos Instituídos.
A Icatu Vanguarda, gestora de recursos do grupo Icatu Seguros, fechou o semestre com R$ 7,1
bilhões em ativos, sendo R$ 5 bilhões de recursos oriundos do grupo Icatu Seguros (fundos de
previdência, seguros e capitalização) e R$ 2,1 bilhões de recursos de terceiros. A Icatu
Vanguarda figura no topo dos principais rankings de investimento, se destacando no mercado
de renda fixa e na gestão de fundos de inflação e de dividendos.

