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Bradesco (BBDC4 – Compra) 

5ª reunião da Bradesco Seguros sinaliza perspectivas 

promissoras para o segmento 

O banco através da Bradesco Seguros realizou sua 5ª reunião com analistas e investidores. As 

perspectivas se mostram promissoras. O lucro do 9M18 do setor de seguros cresceu 11% ante o 

9M17 para R$ 4,6 bilhões, equivalente a 29,3% do lucro do banco (R$ 15,7 bilhões), em linha com 

29,1% no 9M17. Historicamente, 30% do resultado banco, vêm das atividades de seguros. 

Seguimos com recomendação de COMPRA para BBDC4 com preço justo de R$ 45,00/ação. 

• O Bradesco lidera o segmento de seguros com 24,7% de participação de mercado. Por 

segmento, em Vida o banco detém 19,2% de market share. É o segundo em Previdência 

Privada (25,7%), o primeiro em Saúde (47,2%) e o primeiro em Capitalização (29,8%). 

• Resultado de seguros cresceu em linha com o resultado do banco e com sinistralidade 

em queda, sendo de 72,4% ao final do 3T18, reflexo da disciplina na aceitação dos riscos. 

O índice combinado foi de 84,1% no 3T18 (sendo 97,4% em Saúde, 96,8% em Auto/RE e 

54,3% em Vida), com queda de 2,1pp em base de 12 meses, frente 86,2% do 3T17.  

• O lucro do segmento de Vida e Previdência no 9M18 cresceu 3,6% ante o 9M17 para R$ 

2,6 bilhões, mesmo com a queda de 8,9% das Receitas de Prêmios, pela redução do 

faturamento em previdência, por sazonalidade das vendas nesse segmento. Do lado 

positivo a queda na sinistralidade e a racionalização dos gastos, com reflexo direto na 

melhora do índice de eficiência administrativa. Dentre as iniciativas estratégicas no 

segmento, destaque para a distribuição de Previdência integrada a Plataforma de 

Investimento do banco, e a Nova família de fundos de previdência, multiestratégia e FOFs.  

• No segmento de Capitalização o lucro no 9M18 cresceu 13,5% para R$ 413 milhões, 

mesmo com a estabilidade das receitas. Destaque para a mudança estrutural no 

segmento, com a revisão de toda a grade de produtos, mais adequada às necessidades de 

cada cliente, alinhado com os produtos de investimento do banco.  

• No segmento Saúde, o lucro no 9M18 cresceu 85% para R$ 619 milhões, em resposta ao 

incremento de 13% nos Prêmios Líquidos e a redução da sinistralidade. Somem-se as 

ações estratégicas com a oferta de novos produtos, maior retenção de clientes, 

renegociação dos contratos e eficiência administrativa. No radar a busca por crescimento 

de lucro e de rentabilidade. Dentre as iniciativas estratégicas no segmento, o programa 

“Meu Doutor Novamed” oferecendo um atendimento primário diferenciado. 

• Automóvel e Ramos Elementares (Auto/RE). Refletindo a melhora nos índices de 

sinistralidade, eficiência e de comercialização, o lucro desse segmento no 9M18 mais que 

dobrou totalizando R$ 182 milhões, por ajuste do prêmio médio. A tendência para 2019 é 

de crescimento dos Prêmios na casa de 5% e melhora de lucratividade a despeito da 

concorrência acirrada. 
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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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Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções 
referem-se à data presente e estão sujeitas às mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste 
relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e 
nenhuma garantia expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da 
Planner Corretora de Valores. 
 
O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a 
expressa autorização da Planner Corretora. 
As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua 
elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.  
Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 598/18:  
O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores 
mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 

 


