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Lucro do 4T18 acima do esperado. Perspectivas seguem 

promissoras para 2019  

O Banco Bradesco registrou no 4T18 um lucro líquido recorrente de R$ 5,8 bilhões, 7,1% acima de 

nossa estimativa (R$ 5,4 bilhões) e crescimento de 6,6% em relação ao 3T18. No acumulado do 

ano de 2018 em relação a 2017, o lucro cresceu 13,4% totalizando R$ 21,6 bilhões. O crescimento 

de 6,6% da Margem Financeira no 4T18 (em base trimestral) mais compensou a evolução de 4,9% 

da PDD “expandida”. Do lado positivo ainda a evolução de 6,0% do resultado de seguros e a alta 

de 3,9% das receitas de serviços. As despesas com pessoal/administrativas cresceram 5,1% no 

trimestre. Revisitamos nosso modelo de projeções com base no cenário atual e perspectivas, 

com melhor dinâmica do crédito, inadimplência em queda, redução de PDD, norteado ainda pelo 

guidance do banco, e elevamos o preço justo de R$ 45,00/ação para R$ 52,00/ação, mantendo a 

recomendação de COMPRA para as ações do banco. 

• A carteira de crédito expandida cresceu 1,6% no trimestre e 7,8% em 12 meses, acima do  

guidance (entre 3,0% e 7,0%) somando R$ 531,6 bilhões, e segue adequadamente 

provisionada, cujo Índice de Cobertura acima de 90 dias subiu de 243% no 3T18 para 

245% no 4T18. Desconsiderando a variação do dólar o crescimento seria de 6,7%. 

• A inadimplência da carteira caiu de 3,6% no trimestre anterior para 3,5% no 4T18 (sendo 

de 4,4% em PF, de 4,3% em PME e de 1,5% em Grandes Empresas) e permanece 

controlada, constituindo um fator positivo para uma potencial alavancagem do banco.  

• O Retorno sobre o patrimônio líquido médio recorrente (ROAE) subiu de 19,0% no 3T18 

para 19,7% no 4T18 sendo esperado melhora nesse indicador para os próximos 

trimestres. No ano o ROAE subiu de 18,1% em 2017 para 19,0% em 2018. 

• O Índice de Eficiência Operacional (IEO) subiu de 50,6% no 3T18 para 51,8% no 4T18, 

reflexo do crescimento da margem financeira e demais receitas; impactadas por 

crescimento das despesas com pessoal/administrativas, maior constituição de provisões 

fiscais e incremento das despesas tributárias. Em base de doze meses o IEO manteve-se 

praticamente estável, sendo de 50,9% em 2018 e 50,0% em 2017.  

• As Receitas de Serviços registraram alta de 3,9% no trimestre e 5,2% em 2018, dentro do 

esperado. As Despesas Administrativas/Pessoal cresceram 5,1% no trimestre e 1,7% em 

2018, também dentro do guidance.  

• Ao final de dezembro de 2018 a Basileia do banco era de 17,8% sendo de 13,7% de capital 

nível I. Este crescimento em relação a setembro de 2018 está relacionado ao crescimento 

do lucro líquido, aliado a emissão de dívidas subordinadas perpétuas, no valor de R$ 4,2 

bilhões, que foram aprovadas e autorizadas pelo BC para compor o nível I como capital 

complementar.  
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Guidance para 2019 sinaliza melhora das expectativas de crescimento 

O crédito já mostrou um maior crescimento principalmente nas carteiras massificadas, nas linhas 

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

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

do NPL das empresas. Para este ano a tendência é a de continuidade de crescimento do crédito. 

 

A Margem Financeira de Juros registrou queda de 0,3% no ano passado, sendo esperado um 

crescimento entre 4% a 8% em 2019, reflexo do acréscimo da carteira de crédito. Destaque para 

o aumento da margem de intermediação de crédito e maior eficiência na gestão de ativos e 

passivos do banco. A taxa média deve continuar pressionada, sendo que o crescimento esperado 

deve ser conseguido por aumento de volume. 

As Receitas de Serviços devem crescer em patamar similar ao registrado em 2018 e permanecem 

contribuindo de forma positiva para o crescimento do resultado do banco. O bom desempenho 

no ano passado aconteceu na maioria das linhas, com destaque para as receitas com conta 

corrente, cartões, administração de fundos, consórcios e serviços de custódia e corretagem. 

As Despesas Operacionais (+0,8% em pessoal e +2,5% em administrativas) cresceram 1,7% em 

2018, abaixo da inflação, e assim devem permanecer em 2019. Os Ressalte-se que a linha de 

Pessoal, refletiu os efeitos do acordo coletivo de 2018/2019, cujo reajuste foi de 5% e maiores 

despesas com PLR dos funcionários, em decorrência da evolução do lucro líquido no período. 

Para 2019 o ponto médio aponta para 2% abaixo da inflação esperada de 4%.  

No ano passado o banco só não conseguiu cumprir o guidance de crescimento dos Prêmios de 

Seguros, que registrou queda de 4,9% frente estimativa entre 2,0% e 6,0%. Para 2019 o banco 

alterou essa linha na medida em que o crescimento da produção via prêmios não assegura a 

formação de um bom resultado, substituindo por Resultado de Seguros/Previdência e 

Capitalização, que reflete melhor o desempenho do segmento. 

O banco reduziu sua expectativa de PDD. As despesas com PDD em base “expandida” somaram 

R$ 14,5 bilhões em 2018, por melhora da qualidade do crédito, redução das despesas com 

impairment de ativos financeiros, e melhor desempenho das receitas com recuperações de 

crédito. No ponto médio do guidance, entre R$ 11,5 bilhões e R$ 14,5 bilhões, esta redução 

contribuirá com o acréscimo de R$ 1,5 bilhão no resultado de 2019, uma queda de 10,3%. 

Precificação. Revisitamos nosso modelo de projeções com base no cenário atual e perspectivas, 

com melhor dinâmica do crédito, inadimplência em queda, redução de PDD, norteado ainda pelo 

guidance do banco, e elevamos o preço justo de R$ 45,00/ação para R$ 52,00/ação. 
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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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