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COMUNICADO AO MERCADO
Rio de Janeiro, 21 de julho de 2021 – O IRB-Brasil Resseguros S.A. (B3: IRBR3) (“IRB Brasil RE” ou “Companhia”),
para fins da Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, que disponibilizou,
em 20 de julho, relatório periódico mensal enviado à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, por meio
do FIP – Formulário de Informações Periódicas.
Para melhor entendimento, uma vez que o FIP atende às exigências do plano de contas definido pelo regulador,
a Companhia disponibilizou em seu website, planilha com os dados financeiros referentes ao mês de maio de
2021 e aos cinco primeiros meses do ano, que compreendem os meses de janeiro a maio 2021. A referida planilha
reconcilia as informações apresentadas no FIP com o modelo Visão Negócio. Ressalta-se que estes dados estão
sujeitos a mudanças e não foram auditados.
Abaixo alguns destaques do mês de maio de 2021 e dos cinco primeiros meses do ano:
Prêmio emitido de R$585,9 milhões apresentou queda de 26,1% em relação a maio de 2020, sendo R$388,2
milhões no Brasil e R$197,7 milhões no exterior. O prêmio emitido no Brasil cresceu 33,0% em relação a maio de
2020, sendo compensado pela redução de 60,6% no exterior. Já nos cinco primeiros meses de 2021, o prêmio
emitido de R$3.302,3 milhões apresentou redução de 7,8%, em relação ao mesmo período de 2020, sendo
R$1.797,3 milhões no Brasil (+19,2%) e R$1.505,0 milhões no exterior (-27,5%). A redução dos prêmios com
origem no exterior está em linha com a estratégia de re-underwriting amplamente divulgada pela Companhia.
Prêmio Ganho de R$498,1 milhões, uma redução de 9,0% em relação a maio de 2020. Já nos cinco primeiros
meses de 2021, o prêmio ganho foi de R$2.520,2 milhões, um decréscimo de 3,2% em relação ao mesmo período
de 2020. A redução observada tem a mesma origem comentada no parágrafo anterior, ou seja, a estratégia de
re-underwriting.
Índice de sinistralidade de 73,2% em maio de 2021, uma melhora em comparação ao índice de sinistralidade de
126,7% registrado em maio de 2020. A despesa de sinistro em maio de 2021 foi de R$364,4 milhões, 47,4%
inferior em relação a maio de 2020 (R$693,0 milhões). Nos cinco primeiros meses de 2021, o índice de
sinistralidade foi de 75,1%, equivalente a uma despesa de sinistro de R$1.892,4 milhões. Já nos cinco primeiros
meses de 2020, o índice de sinistralidade foi de 96,1% ou R$2.501,2 milhões.
Resultado antes dos Impostos de R$10,8 milhões, uma melhora em relação a maio de 2020, que apresentou
resultado negativo de R$327,9 milhões. Já nos cinco primeiros meses de 2021, o resultado antes dos impostos
foi positivo em R$21,9 milhões, comparado a um resultado negativo de R$500,0 milhões no mesmo período de
2020.
Resultado líquido positivo de R$7,5 milhões ante um prejuízo líquido em maio de 2020 de R$202,1 milhões. Nos
cinco primeiros meses de 2021, o lucro líquido foi de R$9,4 milhões ante um prejuízo líquido no mesmo período
de 2020 de R$337,2 milhões. Ao excluirmos o efeito dos negócios descontinuados (run-off) e dos eventos não
recorrentes (one-offs), o lucro líquido em maio de 2021 seria de R$51,4 milhões. Já nos cinco primeiros meses
de 2021 a Companhia teria um lucro líquido de R$92,9 milhões neste mesmo conceito.
Importante salientar que a natureza de nossa atividade está sujeita a sazonalidades mensais e que, portanto, as
informações mensais não devem ser consideradas para projeções de resultados dos próximos meses.
A planilha com os dados históricos em mais detalhes pode ser acessada no endereço
https://ri.irbre.com/informacoes-financeiras/planilhas-interativas-dados-historicos/. O reporte completo
apresentado à SUSEP, a partir do qual todos os dados deste comunicado ao mercado derivam, pode ser acessado
em http://www2.susep.gov.br/menuestatistica/SES/principal.aspx.
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NOTICE TO THE MARKET
Rio de Janeiro, July 21st, 2021 - IRB-Brasil Resseguros S.A. (B3: IRBR3) (“IRB Brasil RE” or “Company”), for the
purposes of CVM Instruction 358/02, informs its shareholders and the market in general, that it filed on July 20 th
a monthly periodic report to Brazil’s Insurance Regulator - SUSEP, through the FIP - Periodic Information Form.
For better understanding, given that the FIP form meets the requirements of accounts demanded by the
regulator, the Company has disclosed on its website, a spreadsheet with financial data for May 2021 and the first
five months of 2021 (Jan/21-May/21), which reconciles the SUSEP information with the Business Vision model.
It should be noted that these data are subject to change and have not been audited.
The highlights of May 2021 and five-month period information are found as follows:
Written Premium totaled R$585.9 million in May 2021, down 26.1% compared to May 2020, being R$388.2
million in Brazil and R$197.7 million abroad. With an increase of 33.0% in Brazil compared to May 2020, being
offset by a reduction of 60.6% abroad in the same concept. In the five-month period of 2021, written premium
reached the amount of R$3,302.3 million, a reduction of 7.8% in relation to the same period in 2020, of which
R$1,797.3 million in Brazil (+19.2%) and R$1,505.0 million abroad (-27.5%). The reduction of the written premium
originated internationally is in line with the re-underwriting strategy widely disclosed by the Company.
Earned Premium totaled R$498.1 million, down 9.0% in relation to the earned premium of May 2020. In the
2021 five-month period, the earned premium was R$2,520.2 million with a reduction of 3.2% in relation to the
same period of 2020. This decrease is explained by the same reason informed in the previous paragraph, i.e., the
re-underwriting strategy.
Loss Ratio (Claim Expenses/Earned Premium) of 73.2% in May 2021, an improvement when compared to the
loss ratio of 126.7% reported in May 2020. In May 2021 claim expenses amounted R$364.4 million, down 47.4%
over May 2020 (R$693.0 million). In the first five months of the year, the loss ratio was 75.1%, equivalent to
claim expenses of R$1.892.4 million. In the accumulated first five months of 2020, the loss ratio was 96.1%,
equivalent to R$2,501.2 million.
Results before taxes totaled R$10.8 million in May 2021, an improvement in relation to May 2020, which
presented a negative result of R$327.9 million. In the five-month period, the result before taxes was positive in
R$21.9 million, compared to a negative result of R$500.0 million in the same period of 2020.
Net income was positive in R$7.5 million compared to a net loss in May 2020 of R$202.1 million.
In the five-month period, accumulated net income of R$9.4 million compared to a net loss in the same period of
2020 of R$337.2 million. Excluding the effects of discontinued business (run-off) and the one-off impacts of the
period, the net income in May 2021 was R$51.4 million, while in the five-month period of the year, the Company
reported a net income of R$92.9 million.
It is important to point out that the nature of our activity is subject to monthly seasonality and, therefore,
monthly information should not be considered for projections of results for the upcoming months.
The spreadsheet with more detailed historical data can be accessed at Interactive Spreadsheets / Historical Data
- IRB Brasil (irbre.com). The full report submitted to SUSEP, from which all data in this press release is derived,
can be accessed at: http://www2.susep.gov.br/menuestatistica/SES/principal.aspx.
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