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AM Best Melhora Ratings do IRB-Brasil Resseguros S.A.
OLDWICK, NEW JERSEY, U.S.A., 30 de maio de 2019—AM Best melhorou a Classificação (Rating)
de Solidez Financeira (FSR) para A (Excelente) de A- (Excelente) e a Classificação de Crédito de Longo Prazo do
Emissor para “a” de “a-” do IRB Brasil Resseguros S.A. (IRB) (Brasil). A perspectiva dos Ratings de Crédito
(ratings) foi revisada de positiva para estável.
As classificações de crédito refletem a solidez do balanço patrimonial do IRB, categorizada pela AM Best
como mais forte, bem como desempenho operacional forte, perfil empresarial neutro e gestão de risco da empresa
apropriada.
A melhora nos ratings reflete a visão da AM Best em que a solidez do balaço do IRB mostrou melhora
continuada a partir de um nível já alto de capitalização ajustada ao risco, levando em conta pagamentos de
dividendos significativos ao longo dos anos, a maior flexibilidade financeira e governança corporativa reforçada
após a oferta inicial de ações (IPO) na bolsa de valores brasileira em 2017. O ambiente macroeconômico no Brasil
continua desafiador; porém, na visão da AM Best, as incertezas foram parcialmente reduzidas, com um caminho
claro para as tão esperadas reformas que, se bem-sucedidas, ajudarão a economia a retomar o crescimento.
O IRB continua a gerar resultados muito consistentes, impulsionados por investimentos e receita de
subscrição que se refletem em métricas de retorno favoráveis para a empresa. Depois da abertura do mercado
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brasileiro de resseguros em 2007, o IRB experimentou volatilidade no volume de prêmios e nos resultados de
subscrição. No entanto, desde o difícil período de transição inicial, o IRB reestruturou sua carteira de negócios que
é lucrativa e altamente diversificada.
Apesar da queda acentuada nas taxas de juros, o IRB tem apresentado retornos sobre investimentos
superiores, que são substancialmente mais altos no Brasil em relação aos padrões atuais norte-americanos e
europeus pelo fato de que as taxas de juros ainda estarem em patamares altos em relação a estas regiões. Com a
inflação anual do Brasil mais baixa desde os últimos dois anos, o retorno ajustado pela inflação é ainda mais
significativo. O retorno sobre o patrimônio líquido do IRB consistentemente supera o patamar de 10% e é superior
a um grupo amplo de empresas comparáveis. O IRB mantém dois perfis de negócios um tanto distintos. Em
primeiro lugar, no Brasil e, até certo ponto, por reputação, em outras partes da América Latina, o IRB é o
participante dominante no mercado. Adicionalmente, o IRB lentamente estabelece presença no mercado de
resseguros global.
Parcialmente compensando esses fatores positivos do rating há a exposição do IRB aos riscos de
concentração relacionados às dinâmicas regulatórias, macroeconômicas e políticas, bem como à concentração de
subscrição e de investimentos no Brasil. Embora o IRB tenha executado planos para mitigar esses riscos, a AM
Best acredita que essas exposições ainda representam um desafio significativo.
Fatores que poderiam levar a uma elevação dos ratings incluem demonstrar com sucesso a capacidade de
operar em um ambiente regulatório em evolução, uma melhora no ambiente macroeconômico e político brasileiro e
a implementação bem-sucedida dos planos de diversificação internacional da empresa, mantendo forte
capitalização ajustada ao risco e desempenho operacional.
Fatores que podem levar a ações de classificação negativas incluem uma queda significativa na
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capitalização ajustada ao risco ou no desempenho operacional, uma execução malsucedida da estratégia de
crescimento internacional da empresa ou um rebaixamento no nível de risco-país do Brasil.
Este comunicado de imprensa refere-se às classificações de crédito que foram publicadas no website
da AM Best. Para todas as informações deste comunicado à imprensa e as suas divulgações relevantes,
incluindo os dados do escritório responsável pela emissão de cada uma das classificações individuais
referenciadas neste comunicado, por favor visite a página de atividade recente de Rating da AM Best. Para
obter demais informações sobre o uso e as limitações das opiniões sobre classificação de crédito, por favor,
visite Como Entender as Classificações de Crédito da Best. Para obter informações sobre o uso correto de
mídias dos Ratings de Crédito e comunicados de imprensa da AM Best, por favor consulte o Guia de Mídia Uso Adequado dos Ratings de Crédito e Comunicados de Imprensa das Ações de Rating da AM Best.
A AM Best é uma agência de classificação global e provedora de informações com um foco exclusivo
na indústria de seguros. Visite www.ambest.com para mais informações.
Direitos Autorais © 2019 pela A.M. Best Rating Services, Inc. e/ou os seus afiliados.
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
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AM Best Upgrades Credit Ratings of IRB-Brasil Resseguros S.A.
OLDWICK, N.J., May 30, 2019—AM Best has upgraded the Financial Strength Rating to A (Excellent)
from A- (Excellent) and the Long-Term Issuer Credit Rating to “a” from “a-” of IRB-Brasil Resseguros S.A.
(IRB) (Brazil). The outlook of these Credit Ratings (ratings) has been revised to stable from positive.
The ratings reflect IRB’s balance sheet strength, which AM Best categorizes as strongest, as well as its
strong operating performance, neutral business profile and appropriate enterprise risk management.
The rating upgrades reflect AM Best’s view that IRB’s balance sheet strength continued to improve from
an already high level of risk-adjusted capitalization, taking into account the meaningful dividend payout over the
years, and also the increased financial flexibility and stronger corporate governance after the initial public offering
(IPO) on the Brazilian stock exchange in 2017. The macroeconomic environment in Brazil is still challenging;
however, in AM Best’s view, the uncertainty has faded somewhat with a clear path to the largely awaited reforms,
which, if successful, will help the economy resume growth.
IRB continues to generate very consistent overall earnings, driven by investment and underwriting
income that are reflected in the company’s favorable return metrics. After Brazil opened its reinsurance market in
2007, IRB experienced volatility in premium volume and underwriting results. However, since that adverse initial
transition period, IRB has reformed a book of business that is profitable and highly diversified.

—MORE—

—2—
Despite the steady decrease in interest rates, IRB has delivered superior investments returns, which are
substantially higher in Brazil relative to current North American/European standards due to stronger yields.
Brazil’s annual inflation rate has been lower, remaining in the low-single digits over the past two years, leading to
more significant inflation-adjusted returns. IRB’s return on equity is consistently above 10%, outperforming a
broad peer group. IRB maintains two, somewhat distinct business profiles. Firstly, within Brazil, where it is the
dominant market participant and to a lesser extent, by reputation, in other parts of Latin America. IRB also is
slowly establishing its presence in the wider global reinsurance market.
Partially offsetting these positive rating factors is IRB’s exposure to concentration risk related to
regulatory, macroeconomic and political dynamics, as well as its concentration of underwriting and investments
within Brazil. While IRB has successfully executed plans to mitigate these risks, AM Best believes these
exposures still present a significant challenge.
Factors that could lead to a rating upgrade include successfully demonstrating the ability to operate in an
evolving regulatory environment, an improvement in Brazil’s macroeconomic and political environment, and the
successful implementation of the company’s international diversification plans while maintaining strong riskadjusted capitalization and operating performance.
Rating factors that could lead to negative rating actions include a material decline in risk-adjusted
capitalization or operating performance, the unsuccessful execution of the company’s international growth
strategy or a downgrade in Brazil’s country risk tier.
This press release relates to Credit Ratings that have been published on AM Best’s website. For all
rating information relating to the release and pertinent disclosures, including details of the office
responsible for issuing each of the individual ratings referenced in this release, please see AM Best’s Recent
Rating Activity web page. For additional information regarding the use and limitations of Credit Rating
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opinions, please view Understanding Best’s Credit Ratings. For information on the proper media use of
Best’s Credit Ratings and AM Best press releases, please view Guide for Media - Proper Use of Best’s
Credit Ratings and AM Best Rating Action Press Releases.
AM Best is a global rating agency and information provider with a unique focus on the insurance
industry. Visit www.ambest.com for more information.
Copyright © 2019 by A.M. Best Rating Services, Inc. and/or its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
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