Este documento é uma tradução das três primeiras páginas do comunicado à imprensa da
Chubb Limited emitido em 26 de outubro de 2021. O comunicado original, em inglês, pode ser
acessado aqui.

A Chubb obteve lucro líquido por ação de US$ 4,18 e lucro operacional por ação de
US$ 2,64 no terceiro trimestre de 2021, evolução de 59% e 32%, respectivamente.
Os prêmios retidos consolidados avançaram 15,8%, com as linhas de P&C
comerciais crescendo 22%


O lucro líquido do trimestre foi de US$ 1,83 bilhão, contra US$ 1,19 bilhão registrado no mesmo período
do ano anterior. O lucro operacional foi de US$ 1,16 bilhão, contra US$ 907 milhões obtidos de julho a
setembro de 2020. O lucro líquido por ação e o lucro operacional foram recorde em nove meses
chegando a US$ 14,33 e US$ 8,78, respectivamente.



Os prêmios retidos de P&C cresceram 16,9% globalmente no trimestre, ou 15,4% em dólares constantes,
impulsionados pelo crescimento de 22,0% nas linhas comerciais. Os prêmios retidos de P&C na América
do Norte aumentaram 17,1%, incluindo crescimento de 22,4% nas linhas comerciais e 0,6% nas linhas de
consumo. Os prêmios retidos emitidos de P&C nas outras divisões territoriais aumentaram 15,9%, ou
11,2% em dólares constantes, incluindo o crescimento de 20,6% nas linhas comerciais e 9,2% nas linhas
de consumo. Os prêmios retidos de P&C da empresa aumentaram 14,2% em nove meses.



O lucro de P&C no trimestre foi de US$ 617 milhões, um aumento de 57,5%, levando a um índice
combinado de P&C de 93,4%, em comparação com 95,2% no ano anterior. A lucratividade do ano de
subscrição em P&C, excluindo perdas por catástrofe, foi de US$ 1,44 bilhão, um aumento de 23,1%,
levando a um índice combinado de subscrição de P&C (excluindo perdas por catástrofe) de 84,8%, em
comparação com 85,7% no ano anterior. Ambos foram recordes falando‐se de resultados operacionais
trimestrais. Excluindo os fatores relacionado à COVID para os resultados do terceiro trimestre do ano
passado, os índices combinados do ano para P&C e Global P&C, excluindo as perdas por catástrofe,
melhoraram 1,9 e 2,0 pontos percentuais, respectivamente.



As perdas por catástrofe, líquidas de recuperação de resseguro e incluindo prêmios de reintegração, no
trimestre foram de US$ 1,15 bilhão antes dos impostos ou US$ 943 milhões líquido de impostos, em
comparação com US$ 925 milhões antes dos impostos ou US$ 797 milhões após os impostos do ano
anterior. O trimestre atual incluiu perdas de catástrofes líquidas antes dos impostos de US$ 806 milhões
com o furacão Ida.



O resultado líquido de investimentos antes dos impostos para o trimestre foi de US$ 866 milhões,
aumento de 3,1%, e o resultado líquido ajustado de investimento foi de US$ 940 milhões, aumento de
4,5%, refletindo fortes retornos no portfólio de capital privado da empresa.



O retorno sobre o patrimônio (ROE) anualizado foi de 12,3% e o ROE operacional anualizado foi de 8,2%.
Para fins de comparação, incluindo ganhos de marcação a mercado, o ROE operacional anualizado foi de
13,2%. O retorno operacional anualizado sobre o patrimônio líquido foi de 12,6%.
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ZURIQUE, 26 de outubro de 2021 – A Chubb Limited (NYSE: CB) divulgou hoje um lucro líquido para o trimestre
encerrado em 30 de setembro de 2021 de US$ 1,83 bilhão, ou US$ 4,18 por ação, e um lucro operacional de US$
1,16 bilhão, ou US$ 2,64 por ação. O índice combinado de P&C foi de 93,4%, em comparação com 95,2% do ano
anterior, e o índice combinado de P&C, excluindo perdas por catástrofe, foi de 84,8% em comparação com 85,7%
no ano anterior.
Chubb Limited
Resumo do 3º Trimestre
(em milhões de dólares, exceto valores por ação)
(Não auditado)
(Por Ação)
2021

2020

Var.

$1,194 53.5%

$4.18

$2.63

58.9%

Amortização do ajuste do valor justo do patrimônio investido adquirido
e dívidas de longo prazo, líquida de impostos
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19

(42.1)%

0.03

0.04

(25.0)%

Perdas (ganhos) líquidas realizadas ajustadas

(687)

(306)

124.5%

(1.57)

(0.67)

134.3%

Lucro Operacional, líquido de impostos

$1,157

$907

27.5%

$2.64

$2.00

32.0%

Lucro líquido

2021

2020

$1,833

Var.

Para os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2021, o lucro líquido foi de US$ 6,40 bilhões ou US$ 14,33
por ação, em comparação com US$ 1,11 bilhão ou US$ 2,46 por ação em 2020. O lucro operacional foi de US$ 3,92
bilhões ou US$ 8,78 por ação, em comparação com US$ 1,87 bilhão ou US$ 4,13 por ação de 2020. O índice
combinado de P&C foi de 90,4%, em comparação com 98,9% do ano anterior, e o índice combinado de P&C
excluindo perdas por catástrofe foi de 85,1%, em comparação com 86,8% do ano anterior.
Chubb Limited
Resumo do acumulado do ano
(em milhões de dólares, exceto valores por ação)
(Não auditado)
(Por Ação)
Lucro líquido

2021

2020

$6,398

Amortização do ajuste do valor justo do patrimônio investido adquirido
e dívidas de longo prazo, líquida de impostos
41

Var.

2021

2020

Var.

$1,115 NM

$14.33

$2.46

NM

(31.7)%
NM

0.09
(5.64)

0.13
1.54

(30.8)%
NM

$8.78

$4.13

112.6%

Perdas (ganhos) líquidas realizadas ajustadas

(2,519)

60
698

Lucro Operacional, líquido de impostos

$3,920

$1,873 109.2%

Para os nove meses findos em 30 de setembro de 2021 e 2020, as despesas fiscais (benefícios) relacionadas à
tabela acima foram de US$ (11) milhões e US$ (14) milhões, respectivamente, para amortização do ajuste de valor
justo dos ativos investidos adquiridos e dívidas de longo prazo; US$ 176 milhões e US$ (54) milhões,
respectivamente, para ganhos e perdas líquidos ajustados; e US$ 708 milhões e US$ 363 milhões, respectivamente,
para lucro operacional.
Evan G. Greenberg, presidente e CEO da Chubb Limited, comentou: "A Chubb teve um terceiro trimestre muito
forte, destacado pelo excelente crescimento da receita de prêmios globalmente e simplesmente excelentes
resultados de subscrição. Os prêmios líquidos de P&C cresceram 17%, nosso crescimento orgânico mais forte
desde 2004, impulsionado pelo crescimento de 22% das linhas comerciais globalmente. Apesar de US$ 1,1 bilhão
de perdas por catástrofe no trimestre, relatamos um lucro de P&C de US$ 617 milhões, um aumento de 58%, e um
índice combinado de 93,4%, o que ilustra os pontos fortes que vêm de nossas capacidades de subscrição e a ampla
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diversificação dos negócios de nossa empresa. O lucro operacional no trimestre de US$ 2,64 por ação aumentou
32% em relação ao ano anterior, com um lucro líquido por ação de US$ 4,18, um avanço de 59%. No acumulado do
ano, produzimos ganhos recordes, tanto líquido quanto operacional.
“Nosso índice combinado, de 84,8%, é um recorde trimestral que apresentou dois pontos percentuais de melhoria
de margem, ajustando‐se para um ganho não‐recorrente relacionado à COVID no resultado trimestral do ano
passado. Em nove meses, produzimos US$ 2,4 bilhões de lucro de subscrição e um índice combinado de 90,4%,
apesar de um nível elevado de perdas por catástrofe registradas no ano até o momento. O impacto crescente das
mudanças climáticas é evidente nos resultados da indústria e estamos reagindo com cautela, mas rapidamente
para garantir que manteremos uma relação risco‐retorno adequada aos nossos negócios.”
"Continuamos a nos beneficiar de condições comerciais robustas de preços de P&C na maioria das regiões do
mundo. Nosso crescimento de receita no trimestre foi amplo, com contribuições de praticamente todos os nossos
negócios comerciais de P&C e uma melhoria ano a ano na taxa de exposição que é bem superior aos custos de
perda. As linhas comerciais cresceram 22,5% na América do Norte e mais de 20,5%, ou 16% em dólares constantes,
em nossas operações internacionais. Além disso, nossos negócios de linhas de consumo internacionais estão se
recuperando do impacto da pandemia sobre a atividade de consumo, com crescimento dos prêmios de quase 10%
no trimestre, ou 5% em dólares constantes.”
"Em suma, nossa empresa está em grande forma. Estamos ampliando nossos negócios, expandindo nossas
margens e, como demonstra nosso recente anúncio ao mercado na Ásia‐Pacífico, investindo em nossas
capacidades para nos posicionarmos para o crescimento contínuo no futuro".
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