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O LUCRO DA MAPFRE CRESCE 16,4% NOS NOVE PRIMEIROS MESES  

DO ANO ATÉ 524 MILHÕES DE EUROS 

 

 

AS CHAVES DOS NOVE PRIMEIROS MESES 

 

• Os prêmios crescem 7% até 16,632 bilhões de euros.  

 

• Na Espanha, os prêmios aumentam 7,6%, 3,5 pontos a mais que o setor. 

 

• A MAPFRE RE (resseguro e MAPFRE GLOBAL RISKS) contribui com 

mais de 95 milhões para o lucro, diante perdas de 20 milhões no mesmo 

período do ano anterior relacionadas fundamentalmente com a 

pandemia e com os terremotos de Porto Rico. 

 

• Em países onde a vacinação está progredindo, a atividade é 

normalizada e as reclamações relacionadas à Covid-19 são reduzidas, 

mas estão concentradas na LATAM. Desde o início do ano, 344 milhões 

de euros (666 milhões desde o princípio da pandemia) foram pagos.   

 

• O índice de Solvência se posicionou em 194,5%. 

 

• O dividendo intermediário aumenta em um centavo e se situa no mesmo 

nível prévio à pandemia, 6 centavos, e seu pagamento é adiantado para 

30 de novembro.  

 

 

 

O lucro líquido da MAPFRE nos nove primeiros meses deste ano totalizou 524 

milhões de euros, o que representa um incremento de 16,4% em comparação com 

o mesmo período do ano anterior. As receitas do Grupo superaram 19,783 bilhões 

de euros, um incremento de 3,8%, enquanto os prêmios cresceram 7% em euros 

(7,1% sem efeito negativo de moedas e o efeito positivo da política bienal do 

México), até alcançar 16,632 bilhões de euros. Além do efeito desta política (no 

montante de 473 milhões de euros), este incremento se sustenta, entre outros 
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fatores, na favorável evolução do negócio ressegurador (que cresce 14,5%) e pelo 

bom desempenho comercial dos produtos de Vida Unit-Linked na Espanha.   

 

Este resultado está fortemente afetado pelo elevado custo dos sinistros no Seguro 

de Vida derivados da COVID-19 que, entre janeiro e setembro, totalizaram 344 

milhões de euros (a maior parte, 280 milhões de euros, concentra-se na América 

Latina). No terceiro trimestre, 91 milhões de euros incorridos na América Latina 

por este tipo de sinistros foram praticamente compensados com os mais de 90 

milhões gerados pelas mais-valias realizadas. No total, desde o início da 

pandemia em 2020, MAPFRE alocou mais de 666 milhões de euros em 

reclamações relacionadas ao vírus.  

 

No final de setembro, o índice combinado do Grupo se elevou para 1,3 pontos, 

situando-se em 96,5%, afetado por um incremento da sinistralidade, 

consequência lógica da recuperação da atividade econômica.  

 

 

Valores em milhões de euros 

 

 

No final do exercício de setembro de 2021, o patrimônio atribuível do Grupo era 

de 8,450 bilhões de euros e o total de ativos chegou a 70,812 bilhões de euros.  

 

 

Os investimentos da MAPFRE no final dos nove primeiros meses deste ano 

cresceram para 45,378 bilhões de euros, com a seguinte repartição:   

CONCEITO SETEMBRO 2020 SETEMBRO 2021 Δ % 

    Resultados    

Receitas 19.051,4 19.783,0 3,8 % 

Total de prêmios emitidos e aceitos 15.549,9 16.632,0 7,0 % 

- Não Vida 12.439,3 13.290,7 6,8 % 

- Vida 3.110,6 3.341,2 7,4 % 

Resultado líquido atribuído 450,4 524,4 16,4 % 

Taxa de Sinistralidade Não Vida 66,3 % 67,8 % 1,5 p.p. 

Taxa de Gastos Não Vida 28,9 % 28,7 % -0,2 p.p. 

Taxa Combinada Não Vida 95,2 % 96,5 % 1,3 p.p. 

Lucro por ação (euro/9 meses) 0,15 0,17 16,4 % 
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CONCEITO DEZEMBRO 2020 SETEMBRO 2021 Δ % 

Renda fixa governança 23.396,0 23.132,0 -1,1 % 

Renda fixa corporativa 8.135,7 7.711,1 -5,2 % 

Imóveis* 2.239,9 2.342,5 4,6 % 

Renda variável 2.694,9 2.950,3 9,5 % 

Fundos de investimento 1.414,6 1.703,5 20,4 % 

Tesouraria 2.418,9 2.423,1 0,2 % 

Outros investimentos 4.593,1 5.115,5 11,4 % 

TOTAL 44.893,2 45.378,0 1,1 % 

Valores em milhões de euros   

*"Imóveis" inclui tanto propriedades de investimento quanto propriedades para uso próprio (valor contábil 

líquido). 

 

 

Em junho de 2021, a taxa de Solvência II foi de 194,5%, com 87,2% de capital de 

máxima qualidade (nível 1), refletindo a grande resistência e solidez do balanço 

e uma gestão ativa dos investimentos. A posição de solvência permanece no 

patamar de tolerância estabelecido pela empresa (taxa de solvência objetivo de 

200% com tolerância de 25 pontos percentuais). 

 

1.- UNIDADE DE SEGUROS  

 

Os prêmios da Unidade de Seguros, entre janeiro e setembro deste ano, atingiram 

13,711 bilhões de euros, que representa um incremento de 7,6%.   

 

ÁREA/UNIDADE DE NEGÓCIO 
 Prêmios  Resultado atribuível  Taxa combinada 

 
SETEMBRO 

2020 
SETEMBRO 

2021 
 Δ %     

 
SETEMBRO 

2020 
SETEMBRO 

2021 
 Δ %     

 
SETEMBRO 

2020 
SETEMBRO 

2021 

IBÉRIA  5.312,9 5.703,5 7,4 %  333,7 329,9 -1,2 %  92,5 % 96,2 % 

BRASIL  2.374,0 2.534,0 6,7 %  81,1 50,1 -38,3 %  86,8 % 87,3 % 

LATAM NORTE  1.205,2 1.741,1 44,5 %  54,7 20,2 -63,0 %  90,3 % 97,1 % 

LATAM SUL  1.088,1 1.161,6 6,8 %  43,1 43,5 0,9 %  93,0 % 93,2 % 

AMÉRICA DO NORTE  1.643,7 1.542,5 -6,2 %  65,9 76,5 16,1 %  97,7 % 97,8 % 

EURÁSIA  1.123,2 1.028,6 -8,4 %  31,4 14,9 -52,6 %  98,9 % 103,6 % 

TOTAL SEGUROS  12.746,9 13.711,4 7,6 %  609,9 535,1 -12,3 %  93,0 % 95,7 % 

Valores em milhões de euros 

 

 

 Ibéria  
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➢ Na Área Regional Ibéria (Espanha e Portugal), os prêmios aumentaram 7,4% 

para 5,704 bilhões de euros. Destaca o crescimento do negócio Vida graças, 

entre outros motivos, à melhoria das vendas de produtos de unit-link e de 

apólices de coletivos. 

 

Na Espanha, os prêmios incrementaram 7,6% perante um avanço do setor 

de 4,1%, mantendo-se como o país que mais contribui para o benefício do 

Grupo, com 328 milhões de euros.   

 

No negócio de Automóveis, os prêmios da MAPFRE se elevaram até 1,675 

bilhões de euros, crescendo mais de 1% perante a queda do setor de quase 

1%. O número de veículos segurados se incrementou em 3,6%, até quase 

6,2 milhões. 

 

Nos Seguros Gerais, os prêmios cresceram 4,7%, para 1,700 bilhões, com 

destaque para o bom desempenho de Lar (+2,2%), Comunidades (+6,4%) e 

Empresas (+9,8%). Os prémios de Saúde e Acidentes, por sua vez, 

cresceram 8,5%, para 744 milhões de euros (em Espanha, 683 milhões, um 

aumento de 9,8%). 

 

Destaca-se também o bom desempenho do negócio SANTANDER MAPFRE, 

cujos prêmios no final de setembro deste ano superaram 37 milhões de 

euros. 

 

O negócio Vida se incrementou em 19% até 1,389 bilhões de euros e 

representa um triplo crescimento em relação ao que cresceu o setor (perto 

de 6%) no negócio Vida. Este comportamento se assenta na melhoria do 

negócio de vida economia (+28,2%). 

 

No final de setembro, o patrimônio dos fundos de aposentadoria foi de 6,150 

bilhões de euros (+6,9%), enquanto os fundos de investimentos aumentaram 

em 14,9%, chegando a 4,452 bilhões de euros. 

 

 Brasil:  

 

➢ No Brasil, os prêmios totalizaram 2,534 bilhões de euros, com um 

crescimento de 6,7%, uma percentagem que em reais brasileiros se eleva 

até 16,3%. Os Seguros Gerais contribuíram com 1,334 bilhões de euros 

(+17,6%), enquanto os de Vida representaram 863 milhões de euros (-4,4%) 
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e os de Automóveis, 336 milhões de euros (+0,3%). O Brasil é um dos países 

em que o impacto dos sinistros acontecidos como consequência da COVID-

19 é mais elevado e seu custo nos nove primeiros meses deste ano totaliza 

148 milhões de euros.   

 

Latam Norte:  

 

➢ Na Área Regional Latam Norte, os prêmios totalizaram 1,741 bilhões de 

euros, representando um incremento de 44,5%. Este aumento está muito 

influído pela renovação da apólice de uma política de grandes riscos, pelo 

montante de 473 milhões de euros, que faz o negócio no México crescer 86% 

até 1,119 bilhões de euros. Além disso, é destacável que praticamente todos 

os países da região registram crescimentos durante os nove primeiros meses 

do ano, apesar da depreciação das principais moedas da região. 

 

Latam Sul:  

 

➢ A Área Regional Latam Sul registrou um incremento de seus prêmios de 6,8% 

até 1,162 bilhões de euros. Destaca a contribuição do Peru, com 375 milhões 

de euros (-1,4%), Colômbia, com um incremento no volume de negócio de 

23,1% até 284 milhões de euros, e o Chile com 219 milhões de euros 

(+1,6%). 

 

América do Norte:  

  

➢ Na Área Regional América do Norte, os prêmios se situaram em 1,543 

bilhões de euros (-6,2%), muito afetado pela depreciação do dólar (5%) e 

pelas estritas medidas de controle técnico implantadas nos últimos anos, com 

o objetivo de incrementar a rentabilidade. O benefício desta região aumentou 

entre janeiro e setembro 16,1%, até 77 milhões de euros. Nos Estados 

Unidos, os prêmios alcançaram 1,271 bilhão de euros (-5,8%). Em Porto 

Rico, o volume de negócio se situou em 272 milhões de euros (-7,8%), queda 

que se reduz para 2,9% em moeda local, e o lucro totalizou 12 milhões de 

euros perante perdas de 8 milhões no ano anterior, em que os terremotos 

tiveram um impacto significativo nas contas deste país.  

 

 

 

 

Eurásia:  
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➢ Os prêmios da Área Regional Eurásia se situaram em 1,029 bilhões de euros 

(-8,4%). Essa queda foi fortemente condicionada pela depreciação da lira 

turca (-22,1%). De fato, os prêmios alcançaram na Turquia 228 milhões de 

euros (-8,5%). Destaca a evolução da Alemanha, cujos prêmios cresceram 

3,1% até 297 milhões de euros, e seu lucro se elevou em 75,8%, até superar 

7 milhões de euros, e Malta, com um crescimento do negócio de 15,1% até 

293 milhões e lucro de 4 milhões (+7,4%).  

 

2.- UNIDADES DE RESSEGURO E GLOBAL RISKS 

 

➢ O negócio das unidades de resseguro e grandes riscos, integrado na 

MAPFRE RE, registrou um crescimento de 11,7% nos nove primeiros meses 

do ano até 4,711 bilhões de euros. Apesar do elevado impacto de diferentes 

eventos catastróficos, entre eles a tormenta Bernd na Europa (92 milhões de 

euros líquidos atribuídos), o benefício deste negócio totalizou 95 milhões de 

euros, perante perdas de 20 milhões no mesmo período do ano anterior. O 

índice combinado também melhorou significativamente (4,4 pontos), até se 

situar em 98,5%.  

 

 

 

Valores em milhões de euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEITO SETEMBRO  2020 SETEMBRO  2021 Δ % 

Prêmios emitidos e aceitos 4.218,8 4.710,9 11,7 % 

Negócio Resseguro 3.209,1 3.672,9 14,5 % 

Negócio Global Risks 1.009,7 1.038,0 2,8 % 

Resultado líquido atribuído (20,0) 95,4 577,2 % 

Negócio Resseguro (25,7) 69,5 370,1 % 

Negócio Global Risks 5,7 25,9 351,2 % 

Taxa combinada 102,8 % 98,5 % -4,4p.p. 

Negócio Resseguro 103,2 % 99,5 % -3,7p.p. 

Negócio Global Risks 98,1 % 84,4 % -13,7p.p. 
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3.- UNIDADE DE ASSISTÊNCIA 

 

Por último, as receitas da unidade de Assistência se situaram em 459 milhões 

de euros (-18,6%), impactados pela significativa redução do volume de negócio 

do seguro de viagem, que também afeta o resultado (-2 milhões de euros), e 

pelos desinvestimentos empreendidos no processo de reestruturação da 

Unidade, que está sendo transformada e digitalizada para recuperar a 

rentabilidade.  

 

 

DIVIDENDO 

 

O Conselho de Administração acordou elevar em um centavo o dividendo 

intermediário do exercício em 2021, para situá-lo em 6 centavos de euro brutos 

por ação, o que representa recuperar o caminho de dividendo sustentável prévio 

à pandemia. Esse dividendo antecipa seu pagamento e será distribuído em 30 

de novembro.   

 

Esta decisão de distribuição de dividendos se baseia numa análise exaustiva e 

ponderada da situação da entidade, não compromete nem a solvência futura 

nem a proteção dos interesses dos tomadores de seguros e dos segurados, e é 

feita no contexto das recomendações dos supervisores sobre esta matéria.   

 

OUTROS ACORDOS:  
  
 
O Conselho de Administração aprovou as seguintes nomeações: 
 

• Francisco Marco Orenes - atual diretor geral da Área de Apoio ao Negócio 

Corporativo - cessa em todas as suas funções executivas, a partir de 31 de 

dezembro de 2021, após 30 anos de empresa em diversos países e 

responsabilidades. Continuará a ser membro do Conselho de Administração da 

MAPFRE S.A. e da MAPFRE INTERNACIONAL, bem como presidente não 

executivo da MAPFRE GLOBAL RISKS. 

• Nomeação de José Antonio Arias Bermúdez - atual diretor corporativo de 

Operações - como diretor geral da Área Corporativa de Transformação de 

Operações - nova denominação da Área Corporativa de Apoio ao Negócio-. Da 

mesma forma, foi aprovada sua incorporação como membro do Comitê 

Executivo da MAPFRE, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. 

• Nomeação de Carla Taboada Díez como diretora corporativa da Área 

Corporativa de Operações. 
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• Nomear a Pilar Perales Viscasillas como membro do Comitê de Riscos da 

MAPFRE S.A., com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
As Medidas Alternativas de Rendimento (MAR) utilizadas no Relatório, que correspondem às medidas financeiras que não estão 
definidas nem detalhadas no âmbito das informações financeiras aplicáveis, podem ter sua definição e cálculo consultados no 
seguinte site: https://www.mapfre.com/corporativo-es/accionistas-inversores/informacion-financiera/medidas-alternativas-
rendimiento/ 
 
Mais informações em https://noticias.mapfre.com/ 

Madri, sexta-feira, 29 de outubro de 2021. Para mais informações, entre em contato com a Diretoria Corporativa de Comunicação 

da MAPFRE (telefone 91 581 91 68; 91 581 87 14), e-mail juanfrances@mapfre.com; joaquinhernandez@mapfre.com. 

https://www.mapfre.com/corporativo-es/accionistas-inversores/informacion-financiera/medidas-alternativas-rendimiento/
https://www.mapfre.com/corporativo-es/accionistas-inversores/informacion-financiera/medidas-alternativas-rendimiento/
https://noticias.mapfre.com/
mailto:juanfrances@mapfre.com
mailto:joaquinhernandez@mapfre.com

