
 

Página | 1  

 

26 de abril de 2019 

Banco Bradesco  

 01 de fevereiro de 2019 

ANÁLISE DE INVESTIMENTO 
RELATÓRIO DE ANÁLISE 

Banco Bradesco (BBDC4 – Compra) 

Lucro do 1T19 acima do esperado  

O Bradesco registrou no 1T19 um lucro líquido recorrente de R$ 6,2 bilhões (ROAE de 

20,5%) com alta de 22% em relação a R$ 5,1 bilhões do 1T18 (ROAE de 18,6%). Um 

resultado melhor que o esperado, explicado principalmente por maior margem financeira 

com clientes, queda das despesas com PDD expandida, maior resultado das operações de 

seguros, previdência e capitalização, somados ao bom desempenho das receitas de 

serviços. O guidance de crescimento para 2019 foi mantido e o banco segue confiante na 

consecução dos seus objetivos. O cenário atual é de melhor dinâmica do crédito, 

inadimplência contida e queda da PDD. O foco na redução de custos permanece. Seguimos 

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

Destaques do trimestre 

A Margem Financeira cresceu 4,2% em base de doze meses para R$ 14,1 bilhões, com destaque para o 

incremento de 6,2% da Margem com Clientes, em função da melhora do volume médio operado, 

notadamente das operações destinadas às pessoas físicas e ao melhor resultado do mix de produtos, 

parcialmente compensados pela redução do spread médio. 

Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização no 1T19 registrou forte crescimento 

de 8,0% no trimestre, reflexo da melhora dos índices de sinistralidade e comercialização, com destaque 

nos segmentos de “Saúde”, “Vida e Previdência” e “Auto RE”. Em relação ao 1T18 o crescimento foi de 

22,4% explicado pelos aspectos anteriormente citados e pelo efeito da revisão anual das premissas que 

atualizam as provisões técnicas de longo prazo.  

As Receitas de Prestação de Serviços cresceram 2,4% em doze meses para R$ 8,1 bilhões, abaixo do 

guidance (3,0% a 7,0%) impulsionada pelo aumento do volume de operações, com destaque para as 

receitas com administração de consórcios, custódia e corretagens e arrecadações. Destaca-se também, 

o desempenho positivo das receitas com conta corrente, reflexo da gestão do portfólio de produtos, de 

acordo com a segmentação de cada cliente. 

As Despesas com Pessoal/Outras Administrativas do 1T19 cresceram 5,7% em relação ao 1T18, acima 

do intervalo esperado, entre 0% e 4,0%. Dentre os motivos, o crescimento dos negócios, o reajuste de 

5% do acordo coletivo de 2018/19, a evolução do quadro de funcionários, e a realização de programa de 

remuneração variável direcionado a rede de agências.  

A carteira de crédito expandida cresceu 3,1% no trimestre e 12,7% em doze meses para R$ 548,3 

bilhões. O índice de cobertura acima de 90 dias subiu de 245% no 4T18 para 269% no 1T19, explicado 

por reestruturações de créditos de clientes corporativos realizadas no trimestre, 100% provisionados. 

A inadimplência permanece controlada, constituindo um fator positivo para uma potencial alavancagem 

do banco. A PDD expandida registrou queda de 4,8% no trimestre e redução de 8,4% em doze meses 

para R$ 3,6 bilhões, por melhora da qualidade das operações e da inadimplência, que apresentou queda, 

em todos os principais segmentos do banco, sendo de 3,3% no total no 1T19 (1,0% nas Grandes 

Empresas, 4,3% em PF e 4,2% no segmento de MicroPME) e se compara a 3,5% no 4T18. Ao final de 

março de 2019 a Basileia era de 18,1% (14,4% de capital Nível I) para um patrimônio líquido de R$ 

126,7 bilhões, beneficiada pelo crescimento do lucro. 

Victor Luiz de F Martins, CNPI 
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estão localizados na última página 

deste relatório. 
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Mantido o guidance para 2019. O crédito mostrou importante crescimento, situando-se perto do teto 

das expectativas. A inadimplência segue controlada, sendo esperada ainda leve redução do NPL das 

empresas. As receitas de serviços registraram crescimento abaixo do piso das expectativas, e cuja 

tendência é ficar no ponto médio do intervalo entre 3,0% e 7,0%.  

 

O foco na redução de custos permanece o que deve trazer o crescimento da linha de despesas 

administrativas e de pessoal para dentro do guidance (entre 0% e 4,0%), reflexo de maiores 

investimentos em tecnologia, cujo foco do banco é ser protagonista, à luz das novas tecnologias, 

regulação, aumento de competição com novos entrantes (Fintechs e Big Techs), através do Banco 

Digital Next, que conta atualmente com 800 mil clientes, sendo 77% não correntistas Bradesco, e cujo 

target é chegar a 1,5 milhão ao final de 2019. O resultado de seguros veio acima do teto do guidance, um 

crescimento sustentável, de acordo com o banco. As perspectivas para o segmento seguem 

promissoras. O Bradesco lidera o segmento de seguros com 24,5% de participação de mercado. Já a 

PDD expandida, deve vir de um número perto do teto para o ponto médio. 

Principais indicadores 
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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. 


