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Resultados bastante fortes do Grupo, com contribuição
positiva de todas as unidades de negócios
Retorno de 15,3% sobre o patrimônio líquido, acima das
metas financeiras para cinco anos
Sólido índice combinado do Grupo, de 84,9%
Sucesso nas renovações em abril, com forte crescimento e
aumento nos preços

Zurique, 4 de maio de 2012 — A Swiss Re informa ter obtido no
primeiro trimestre o expressivo lucro líquido de US$ 1,1 bilhão,
em comparação com um prejuízo de US$ 665 milhões no mesmo
período do ano anterior. Esse resultado foi determinado por
subscrição forte, bom desempenho dos investimentos e sinistros
por catástrofes naturais abaixo do esperado no período. As três
Unidades de Negócios – Resseguros, Corporate Solutions e
Admin Re® – contribuíram positivamente para o resultado do
Grupo.
Michel M. Liès, Presidente do Grupo, comenta: “Tivemos um bom
início de ano, com resultados muito sólidos no primeiro trimestre, que
refletem nossa capacidade de desempenhar e crescer com a alta de
preços e um resultado excelente na gestão de ativos. Contudo, fomos
beneficiados também pela ausência de grandes sinistros decorrentes
de catástrofes naturais. Todas as Unidades de Negócios contribuíram
para esse resultado. Daqui para frente, procuraremos colher os
benefícios de nossa gestão de ciclo, com foco no crescimento
rentável.”
Forte índice combinado do grupo; aumento de US$ 1,6 bilhões
no patrimônio líquido
Em resultado das fortes renovações recentes, os prêmios auferidos
aumentaram 21,7%, para US$ 6,2 bilhões (em comparação com
US$ 5,1 bilhões). Apesar de um ambiente de mercado ainda volátil, a
Swiss Re divulgou um retorno sobre o investimento de 4,0% do Grupo
como um todo (em comparação com 3,9%). No primeiro trimestre, o
retorno sobre o patrimônio líquido foi de 15,3%, com contribuição
positiva de todas as três Unidades de Negócios. Nos três primeiros
meses do ano, o índice combinado do Grupo foi sólido, atingindo
84,9% (em comparação com 163,7%). O lucro por ação aumentou
para US$ 3,33 (CHF 3,08), em comparação com um prejuízo de
US$ 1,94 (CHF 1,84).
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Ao final de março de 2012, o patrimônio líquido atingiu
US$ 31,2 bilhões (em comparação com US$ 29,6 bilhões ao final de
2011), após a emissão de dois instrumentos inovadores de capital
contingente, que são contabilizados como parte do patrimônio líquido.
O valor patrimonial unitário das ações ordinárias atingiu US$ 87,59
(CHF 79,17), em comparação com US$ 86,35 (CHF 80,74) em 31
de dezembro de 2011.
Resultados sólidos em resseguros
O lucro líquido de resseguros de ramos elementares foi excelente,
totalizando US$ 660 milhões (em comparação com prejuízo de
US$ 632 milhões), em parte devido à experiência favorável com
catástrofes naturais. No primeiro trimestre de 2012, os prêmios
líquidos auferidos apresentaram o substancial aumento de 38,2%,
atingindo US$ 3,1 bilhões (em comparação com US$ 2,2 bilhões).
Esse crescimento foi determinado pelo sucesso nas renovações em
janeiro de 2012, que incluíram uma contribuição significativa de
grandes transações de auxílio de solvência. O índice combinado
alcançou o nível bastante forte de 85,0% (em comparação com
171,0%).
Os resseguros de vida e saúde proporcionaram resultados sólidos,
com lucro líquido de US$ 209 milhões (em comparação com
US$ 14 milhões). Essa linha de negócios foi beneficiada pelo aumento
nos prêmios e na receita por comissões, bem como pela experiência
de mortalidade e morbidade mais favorável do que as expectativas.
Dado o desafiador ambiente atual do mercado, a Swiss Re vê
oportunidades para oferecer, tanto em resseguros de ramos
elementares quanto de vida e saúde, capacidade para coberturas de
liberação de capital, desdobramentos adversos, soluções estruturadas
de seguro de vida e grandes catástrofes naturais.
Ótimo desempenho de Corporate Solutions, com elevado
crescimento dos prêmios
O lucro líquido de Corporate Solutions foi de US$ 84 milhões (em
comparação com prejuízo de US$ 42 milhões). No primeiro trimestre
de 2012, os prêmios líquidos auferidos aumentaram 28,3%, para
US$ 531 milhões (em comparação com US$ 414 milhões). Esse
aumento foi determinado pela subscrição bem-sucedida de novos
negócios. O índice combinado alcançou o nível bastante forte de
84,7% (em comparação com 123,9%). O resultado beneficiou-se da
ausência de grandes sinistros decorrentes de catástrofes naturais.
Corporate Solutions continua crescendo em linha com sua estratégia
de focar grandes negócios comerciais como um competidor global
enxuto, com base na mesma determinação de custos, qualidade de
subscrição e direcionamento de carteira pelos quais o Grupo é bem
conhecido.
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Resultados positivos da Admin Re®
A Admin Re® apresentou o excepcional lucro líquido de
US$ 174 milhões (em comparação com US$ 47 milhões). O
resultado do trimestre foi impulsionado por alguns itens não
recorrentes, incluindo lucro realizado no valor de US$ 61 milhões e
um benefício fiscal. A Swiss Re continuará orientando a carteira da
Admin Re® de forma a otimizar o capital e os retornos. Além disso, a
geração bruta de caixa continua a ser uma área de grande atenção.
Retorno anualizado sobre o patrimônio líquido bem acima das
metas financeiras
No primeiro trimestre, a Swiss Re obteve retorno anualizado de 15,3%
sobre o patrimônio líquido, bem acima das metas financeiras para o
quinquênio 2011– 2015. George Quinn, Diretor Financeiro do Grupo,
afirma: "Com a nova estrutura de Unidade de Negócios já em vigor,
transferiremos o capital do Grupo para áreas onde visualizarmos
oportunidades mais atraentes. Isso nos posicionará melhor para
capturar o forte crescimento, bem como para concretizar constantes
melhorias nos retornos, necessárias para atingir nossas metas
qüinqüenais.
Sucesso nas renovações em abril
Em abril, a Swiss Re teve bastante sucesso nas renovações,
concentradas principalmente em negócios na Ásia. As renovações no
Japão foram excelentes e a Swiss Re beneficiou-se de aumentos
expressivos nas tarifas dos negócios relacionados a catástrofes
naturais. O Grupo conseguiu construir uma sólida carteira de clientes e
beneficiou-se do compromisso claro assumido no ano passado com o
mercado japonês, imediatamente após o terremoto e tsunami Tohoku.
Outros mercados asiáticos, como a Coreia, também apresentaram
crescimento sólido e rentável. Como um todo, o volume de renovações
em abril aumentou 14% e a qualidade do preço totalmente econômico
da carteira renovada aumentou 17%.
A Swiss Re está bem posicionada
Michel M. Liès, Presidente do Grupo, comenta: "O excelente
desempenho de nossos negócios nos três primeiros meses demonstra
que continuamos a fazer os avanços necessários para atingir nossas
metas financeiras. Administraremos os riscos com prudência e
apoiaremos os clientes novos e existentes com nossa capacidade e
nossa experiência. Visamos capturar as oportunidades que vemos
surgir com o enrijecimento do mercado de resseguros de ramos
elementares, o forte crescimento econômico dos mercados
emergentes e o desafio das mudanças regulamentares, como
Solvência II.”
Notas para os editores
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Pela primeira vez, a Swiss Re está divulgando seus resultados trimestrais em linha com
sua nova estrutura de relatórios por segmento. Dados comparativos completos
referentes ao 1º trimestre de 2011 podem ser encontrados na apresentação do Dia do
Investidor da Swiss Re, de 17 de abril de 2012, disponíveis em:
http://media.swissre.com/documents/investorsday_2012_group_strategy.pdf
Detalhes sobre o desempenho no primeiro trimestre (comparação entre o
primeiro trimestre de 2011 e 2012)
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Índice combinado (%)
Retorno sobre o
investimento (%,
anualizado)
Lucro líquido (em milhões
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Teleconferência com os veículos de comunicação
A Swiss Re realizará uma conferência telefônica com os meios de comunicação às
10h30 (CET) da manhã de hoje. Participe da conferência utilizando os telefones
abaixo. Solicitamos que faça a ligação 10 minutos antes do início:
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Da Suíça:
Da Alemanha:
Da França:
Do Reino Unido:
Dos Estados Unidos:
De Hong Kong

+41 (0) 91 610 56 00
+49 (0) 69 2 22 22 0593
+33 (0) 170 918 706
+44 (0) 203 059 58 62
+1 (1) 866 291 41 66
+852 58 08 1769

Conferência telefônica com investidores e analistas
A Swiss Re realizará uma conferência telefônica com analistas às 14h00 (CET) da tarde
de hoje. Participe da conferência utilizando os telefones abaixo. Solicitamos que faça a
ligação 10 minutos antes do início:
Da Suíça:
Da Alemanha:
Da França:
Do Reino Unido:
Dos Estados Unidos:
Da Austrália

+41 (0) 91 612 8203
0800 058 89297
+33 (0) 17 091 8707
+44 (0) 203 059 5863
+1 (1) 866 865 5144
1 800 005 793

A apresentação para a imprensa e analistas está disponível em www.swissre.com.
Swiss Re
O Grupo Swiss Re é líder na oferta, em grande escala, de resseguro, seguro e outras
formas de transferência de risco baseadas em seguros. Negociando diretamente ou
por intermédio de corretores, sua carteira global de clientes é composta por
companhias de seguros, empresas de médio a grande porte e clientes do setor
público. De produtos padronizados a coberturas personalizadas em todas as linhas de
negócios, a Swiss Re coloca à disposição sua solidez financeira, experiência e
capacidade de inovação para possibilitar a tomada de riscos, condição imprescindível
ao progresso empresarial e social. Fundada em Zurique, na Suíça, em 1863, a
Swiss Re atende clientes por meio de uma rede de 60 escritórios no mundo todo
e está classificada como "AA–" pela Standard & Poor's, "A1" pela Moody's e "A"
pela A.M. Best. As ações da Swiss Re Ltd., empresa holding do Grupo Swiss Re,
são negociadas na SIX (Bolsa de Valores da Suíça), com o símbolo SREN. Para
obter mais informações sobre o Grupo Swiss Re, acesse: www.swissre.com ou nos
siga no Twitter em @SwissRe.

Nota de advertência quanto a previsões
Certas afirmações e ilustrações aqui apresentadas são prospectivas. Essas afirmações
expressam as expectativas atuais sobre eventos futuros, baseando-se em suposições
e considerações não obrigatoriamente relacionadas a algum fato passado ou presente.
As previsões são identificadas normalmente por palavras e expressões como
“antecipar”, “presumir”, “acreditar”, “retomar”, “estimar”, “esperar”, “prever”,
“pretender fazer”, “poder aumentar”, “poder variar” e expressões similares ou por
verbos no futuro ou no condicional, como “irá”, “deveria”, “iria” e “poderia”. Essas
declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos bem como
incertezas e outros fatores que podem levar os resultados operacionais, a situação
financeira, o índice de solvência, a posição da liquidez ou as perspectivas a diferir
substancialmente daqueles expressos ou subentendidos nas referidas declarações.
Tais fatores incluem, entre outros:

instabilidade adicional que afete o sistema financeiro global e os acontecimentos
relacionados a ele, inclusive em decorrência de preocupações com a dívida
soberana dos países da zona do euro ou de eventos adversos a ela relacionados;

deterioração adicional nas condições econômicas globais;

capacidade da Swiss Re para manter liquidez suficiente e acesso aos mercados de
capitais, inclusive liquidez suficiente para cobrir a potencial recaptura de contratos
de resseguro, resgates antecipados de dívida ou acordos de débito semelhantes e
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chamadas de garantias devido à deterioração real ou percebida de sua solidez
financeira ou a outros motivos;
efeitos das condições de mercado, inclusive dos mercados globais de ações e de
crédito; o nível e a volatilidade dos preços das ações, taxas de juros, spreads de
crédito, valor das moedas e outros índices de mercado sobre os ativos de
investimentos da Swiss Re;
mudanças no resultado dos investimentos da Swiss Re em decorrência de
alterações em sua política de investimentos ou na composição de seus
investimentos, e o impacto do momento das referidas alterações em relação às
mudanças nas condições de mercado;
incertezas na avaliação dos swaps de inadimplência de crédito e outros
instrumentos relacionados a crédito;
eventual incapacidade para vender os títulos constantes no balanço patrimonial da
Swiss Re por preços equivalentes a seus respectivos valores ajustados a preços de
mercado para fins contábeis;
resultado de fiscalizações tributárias, capacidade para aproveitar prejuízos fiscais
acumulados e para realizar ativos de imposto de renda diferido (inclusive devido à
composição dos lucros em uma determinada jurisdição ou à mudança de controle
presumida), que podem afetar negativamente os resultados futuros;
possibilidade de que os contratos de hedge da Swiss Re não sejam eficientes;
redução ou perda de notas de solidez financeira ou outras classificações de crédito
das empresas do grupo Swiss Re e acontecimentos que afetem negativamente sua
capacidade para obter notas melhores;
as características cíclicas do setor de resseguros;
incertezas para a determinação de provisões;
incertezas na estimativa de sinistros futuros para fins de preparação de relatórios
financeiros, sobretudo no tocante a grandes catástrofes naturais, pois pode haver
incerteza significativa na estimativa de perdas resultantes desses eventos e as
estimativas preliminares podem estar sujeitas a alteração à medida que forem
disponibilizadas novas informações;
frequência, gravidade e evolução dos sinistros cobertos;
atos de terrorismo e de guerra;
experiência de mortalidade, morbidade e longevidade;
taxas de renovação e caducidade de apólices;
eventos extraordinários que afetem os clientes e outras contrapartes da Swiss Re,
como falências, liquidações e outros eventos relacionados a crédito;
legislação e regulamentação correntes, pendentes e futuras que afetem a Swiss Re
ou suas empresas cedentes;
ações legais ou investigações ou ações regulamentares, inclusive no tocante a
exigências setoriais ou regras de conduta comercial de aplicabilidade geral;
alterações na normas contábeis;
investimentos, aquisições ou alienações significativos, bem como eventuais atrasos,
custos imprevistos ou outras questões associadas a tais transações;
mudanças nos níveis de concorrência;
fatores operacionais, inclusive a eficácia da gestão de riscos e outros procedimentos
internos na gestão dos riscos acima mencionados; e
dificuldades na implementação, reações adversas de contrapartes, organismos de
regulamentação ou agências de classificação de crédito, ou outras questões
decorrentes de alterações na estrutura societária da Swiss Re ou relacionadas a elas.

A relação de fatores acima não é completa. A Swiss Re opera em um ambiente em
constante mutação, onde novos riscos surgem continuamente. Advertimos os leitores
a não depositar confiança indevida em nossas declarações prospectivas. A Swiss Re
não assume qualquer obrigação de rever ou atualizar publicamente quaisquer
declarações prospectivas, quer em resultado de novas informações, eventos futuros
ou de outras situações.
Esta comunicação não se destina a ser uma recomendação para comprar, vender ou
manter títulos ou valores mobiliários e não constitui uma oferta de venda nem um
convite para apresentar uma oferta para a compra de títulos ou valores mobiliários em
qualquer jurisdição, inclusive nos Estados Unidos. Tais ofertas podem ser feitas
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apenas por meio de um prospecto ou memorando de oferta e em conformidade com a
legislação de títulos e valores mobiliários pertinente.
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