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Bom 2T18, com redução de PDD e queda da inadimplência.  

O Bradesco registrou um lucro líquido recorrente de R$ 5,2 bilhões no 2T18, com 

crescimento de 9,7% em relação ao 2T17 e em linha com o resultado recorrente 

do trimestre anterior (R$ 5,1 bilhões). No semestre o lucro cresceu 10% para R$ 

10,3 bilhões. O Retorno sobre o patrimônio líquido médio recorrente (ROAE) 

subiu de 18,1% no 2T17 para 18,4% neste 2T18, com queda de 0,2 p.p em relação 

aos 18,6% do 1T18.  

Um bom resultado trimestral, em linha com nossas estimativas, com destaque 

para o crescimento das receitas de serviços, a queda da PDD “expandida”, o 

forte incremento do resultado de Seguros, Previdência e Capitalização, e 

evolução comportada das Despesas Administrativas/Pessoal. A carteira de 

crédito expandida cresceu 6% no trimestre e 4,5% em 12 meses, e segue 

adequadamente provisionada. A inadimplência caiu de 4,4% no 1T18 para 3,9% 

neste trimestre. 

Com base no cenário atual, com a expectativa de melhor dinâmica de 

crescimento das operações de crédito, inadimplência em queda, redução de 

PDD, norteado ainda pelo guidance do banco, mantemos recomendação de 

COMPRA para as ações do banco e o preço justo de R$ 45,00/ação.  

 

Revisão das expectativas de crescimento para 2018 

Com base no resultado do 1º semestre deste ano, o Bradesco revisou duas linhas do guidance 

para 2018, a de PDD Expandida e a expectativa de crescimento dos Prêmios de Seguros. As 

demais linhas foram mantidas como podemos ver na figura abaixo. 
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O Bradesco segue confiante na consecução de suas estimativas para este ano. O crédito 

começa a dar sinais de um maior crescimento notadamente nas carteiras massificadas, nas linhas 

de consignado, veículos e imobiliário. No segmento corporate e de grandes empresas a retomada 

segue ainda em ritmo lento. A inadimplência segue controlada, sendo esperada uma maior 

redução do NPL das empresas para o segundo semestre. O crescimento de 4,5% no semestre está 

em linha com a estimativa de um intervalo de alta entre 3% a 7% e que foi mantida, lembrando 

que neste trimestre a variação cambial impactou positivamente o saldo da carteira corporate. 

Ao final de junho de 2018 a Carteira de Crédito Expandida do banco era de R$ 515,6 bilhões. As 

operações com pessoas físicas totalizaram R$ 182,8 bilhões, crescimento de 6,3% em 12 meses, 

enquanto as operações com pessoas jurídicas atingiram R$ 332,8 bilhões (incluso avais, fianças, 

debêntures, notas promissórias e outros), equivalente a um crescimento de 3,5% em relação a 

junho de 2017. 

A Margem Financeira de Juros registrou queda de 3,8% no semestre, no piso das 

estimativas, e deve situar-se no ponto médio (na casa de -2%) refletindo a queda dos 

spreads no segmento de grandes empresas. A margem financeira caiu 3,8% entre o 1T18 e o 

2T18 para R$ 15,1 bilhões, por menor resultado com a intermediação de crédito, com destaque 

para a redução da margem financeira de juros, notadamente pela queda da margem de seguros e 

aos menores resultados no gerenciamento de ativos e passivos (ALM), reflexo da volatilidade do 

mercado de ações, dos índices de preços e dos juros.  

As Receitas de Prestação de Serviços cresceram 6,9% no semestre para R$ 16,0 bilhões 

dentro do intervalo previsto, de 4% a 8%, e explica boa parte do crescimento do 

resultado do banco. No trimestre as Receitas de Serviços cresceram 3,7% para R$ 8,1 bilhões, 

em linha com o esperado, com evolução em praticamente todas as linhas, com destaque para as 

receitas com underwriting/assessoria financeira, operações de crédito, administração de 

consórcios, cartões, serviços de custódia e corretagens, conta corrente e administração de 

fundos. O banco destaca “os ganhos de sinergia advindos da aquisição do HSBC Brasil e ao 

aumento do volume de operações, refletindo a maior oferta de produtos e serviços aos clientes”. 

As Despesas Operacionais (administrativas e de pessoal) cresceram 0,1% no semestre 

para R$ 19,6 bilhões, e contribuem também para o crescimento esperado do lucro em 

2018. A tendência é positiva à luz do PDV iniciado em ago/17, os ganhos de sinergia pela 

aquisição do HSBC Brasil e o forte controle de custos, que deve proporcionar a redução destas 

despesas ao longo dos próximos exercícios. A administração do banco trabalha com um número 

entre o ponto médio do intervalo entre -2% e 2% e o piso desta estimativa. 
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Os Prêmios de Seguros caíram 1,8% no semestre motivando a redução do guidance 

para o intervalo entre 2% a 6%. O Resultado das Operações de Seguros, Previdência e 

Capitalização, somou R$ 2,2 bilhões no 2T18 após forte crescimento de 45% em base trimestral, 

reflexo do maior faturamento, com destaque para os ramos de capitalização, auto/RE e saúde, e 

menores despesas com variações de provisões técnicas. No semestre esta linha somou R$ 3,7 

bilhões com incremento de 9,2% em relação a igual semestre do ano anterior. 

O banco também reduziu sua expectativa de PDD para este ano, baseado no resultado 

do semestre, de R$ 7,3 bilhões. As despesas com PDD em base “expandida” caíram 11,7% no 

trimestre para R$ 3,4 bilhões por melhora da qualidade da carteira de crédito, redução das 

despesas com impairment de ativos financeiros (para R$ 213 milhões), aliado ao desempenho das 

receitas com recuperações de crédito. No semestre a PDD caiu 31,2% para R$ 7,3 bilhões. 

Segundo o banco a PDD em R$ 14,5 bilhões neste ano é factível. 

Outros destaques do trimestre e do 1º semestre de 2018  

O Índice de Eficiência Operacional (IEO) em junho de 2018 era de 40,8% em base trimestral e 

41,0% no acumulado de 12 meses, impactado pelo crescimento das despesas operacionais e da 

margem financeira. Já a constante melhora do IEO ajustado ao risco 9para 50,4% no 2T18) reflete 

a redução das despesas com PDD Expandida. 

 

A inadimplência registrou melhora, pelo quinto trimestre consecutivo, refletindo principalmente 

o comportamento dos segmentos de pessoas físicas, de micro, pequenas e médias empresas, e 

também a alteração do mix. O índice das operações com atraso superior a 90 dias caiu de 4,4% 

no trimestre anterior para 3,9% neste trimestre. A tendência segue favorável para os demais 

trimestres do ano. Destaque neste trimestre para a redução da inadimplência no segmento de 

grandes empresas (de 2,0% para 1,7%), após três trimestres de alta. Na mesma base de 

comparação o índice de cobertura elevou-se de 269% para 300%.  

Em junho de 2018 o Patrimônio Líquido do banco era de R$ 113,0 bilhões, 5,8% superior a junho 

de 2017. O Índice de Basileia III, apurado com base no Conglomerado Prudencial, registrou 

14,9%, sendo 11,4% de Capital Nível I. A amortização de ágio por conta da aquisição do HSBC, 

que somou R$ 613 milhões no 2T18 e R$ 607 milhões no 1T18, acumulando R$ 1,22 bilhão no 

1S18, deve ficar em R$ 2,0 bilhões neste ano. 
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A maior taxa efetiva de IR/CS neste segundo trimestre, refletiu a variação cambial no período e o 

hedge dos ativos no exterior, com impacto nos créditos tributários. Passado esse momento de 

volatilidade, e com o dólar no patamar atual, a alíquota efetiva deve ficar entre 32% e 34%. 

Com base no cenário atual, com a expectativa de melhor dinâmica de crescimento das operações 

de crédito, inadimplência em queda, redução de PDD, norteado ainda pelo guidance do banco, 

estamos mantendo o preço justo de R$ 45,00/ação e a recomendação de COMPRA para as ações. 

 ANEXOS 
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DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido 
pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação 
do analista. Dessa forma teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice 

Bovespa, mais o prêmio. 
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