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Bradesco (BBDC4 – Compra) 

6ª reunião da Bradesco Seguros sinaliza perspectivas promissoras 

para o segmento, que permanece com destacada participação no 

resultado do banco. 

O banco, através da Bradesco Seguros, realizou sua 6ª reunião com analistas e investidores. Os resultados 

do segmento e o impacto no resultado do banco já eram conhecidos, mas foram reiteradas as perspectivas 

promissoras no médio e longo prazo. O lucro do 9M19 de seguros cresceu 20% em relação ao 9M18 

somando R$ 5,5 bilhões, equivalente a 29% do lucro recorrente de R$ 19,2 bilhões do Bradesco. Nesta base 

de comparação o ROAE elevou-se de 19,6% para 23,6%. Historicamente 1/3 do resultado banco, vem das 

atividades de seguro saúde, auto/re, vida, previdência e capitalização. A permanecer a tendência de juros 

baixos, crescimento de dois dígitos dos prêmios, e retorno consistente e acima da atividade de 

empréstimos, o segmento pode ganhar maior participação proporcional. Seguimos com recomendação de 

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

Destaques 

Bradesco Seguros (grupo segurador do banco) agrega cinco companhias: Bradesco Vida e Previdência; Bradesco 

Capitalização; Bradesco Saúde; Bradesco Auto/RE e a Bradesco BSP Empreendimentos – que atua no ramo 

imobiliário. Destaca-se ainda a participação em seis companhias investidas, nas quais o banco possui 50,01% do 

capital da Odontoprev (ODPV3); 50% da Europ Assistance; 41,9% da Orizon; 40% da Swiss Re Corporate Solutions; 

16,3% da Fleury (FLRY3) e 15,3% do capital do IRB Brasil RE (IRBR3). 

A força comercial permanece sendo um ponto forte dentro da estratégia do banco de crescimento no segmento. 

Ressalte-se 4,6 mil agências bancárias e 34,3 mil ATM’s, junto com 6,7 mil corretores da rede do banco, que se 

somam a 24,2 mil corretores de mercado e corporate. Como resultado o banco já apresenta 3,4 milhões de 

downloads de apps; um reembolso Saúde Digital representando 38%; no segmento Auto 65% das vistorias são 

digitais e 14% de reboque via APP. Na emissão de Previdência, 129 mil propostas assinadas eletronicamente; e 

Automatização pela URA – com 64% do reembolso saúde e 63% do sinistro Auto. 

Do seu amplo portfólio de produtos, 49,9% é comercializado na rede do banco, 33,2% no mercado e 16,9% no canal 

corporate. O foco permanece no cliente. Paralelamente o banco vem investindo em sistemas de TI formando uma 

arquitetura baseada em serviços (APIs), metodologia AGILE com “squads” multifuncionais, e trabalhando forte na 

capacitação e desenvolvimento das pessoas.  

O Bradesco Seguros possui destacada participação de mercado no setor, sendo o líder com 24,0% de Market Share. 

No 9M19 sua operação de seguros registrou um Faturamento de R$ 56,6 bilhões (sendo R$ 27,3 bilhões em Vida e 

Previdência, R$ 20,2 bilhões em Saúde, R$ 4,4 bilhões em Auto/RE e R$ 4,7 bilhões em Capitalização), para um 

Patrimônio Líquido de R$ 36,7 bilhões. Ao final de setembro possuía R$ 306,2 bilhões em Ativos Financeiros e R$ 

269,7 bilhões em Provisões Técnicas. O resultado das operações de seguros cresceu 13,7% nos nove meses deste 

ano, acima da estimativa, entre 5% e 9%, totalizando R$ 10,9 bilhões (sendo R$ 4,3 bilhões através do resultado 

financeiro e R$ 6,6 bilhões de resultado operacional). 

Em adição, o resultado do setor de seguros cresceu relativamente em linha com o resultado do banco e com 

sinistralidade cadente. No 9M19 o lucro do setor segurador do banco cresceu 20% em relação ao 9M18 para R$ 5,5 

bilhões (ROAE de 23,6%), com sinistralidade em queda, de 73,7% para 71,8%, nesta base de comparação, refletindo 

em grande parte a disciplina de aceitação dos riscos. O índice combinado veio de 84,7% no 9M18 para 83,0% nos 

nove meses de 2019.  

Victor Luiz de F Martins, CNPI 

vmartins@plannercorretora.com.br 
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Disclosure e certificação do analista 

estão localizados na última página 

deste relatório. 
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Vida e Previdência. Ressalte-se o crescimento de 2,4% do lucro líquido no 9M19 frente o 9M18 para R$ 2,7 bilhões, 

influenciado pelo crescimento de 5,9% das Receitas de Prêmios e Rendas de Contribuição, que somaram R$ 27,3 

bilhões no acumulado do ano, e por melhora do resultado operacional notadamente no segmento Vida, 

parcialmente compensados pela revisão das taxas de administração de alguns planos de previdência, função da 

dinâmica competitiva do mercado e a queda das taxas de juros, com impacto direto nas receitas de prestação de 

serviços. Ao final de set/19 a sinistralidade era de 30,3% em linha com a registrada em set/18 de 30,4%. As 

perspectivas seguem positivas com alongamento de prazos e melhora de rentabilidade. Aumento de renda e do 

emprego seguem também como catalisadores importantes. 

No segmento de Capitalização o lucro no 9M19 cresceu 11,4% frente o 9M18 para R$ 460 milhões, mesmo com o 

crescimento de 2,5% das receitas com títulos de capitalização, que somaram R$ 4,8 bilhões. Destaque para a 

mudança do mix focando nos produtos de maior duration, para a redução das despesas administrativas e a 

manutenção da liderança de mercado com market share de 27,4% (base Susep).  

Saúde. Neste segmento o lucro cresceu de R$ 619 milhões no 9M18 para R$ 937 milhões no 9M19, em resposta ao 

incremento de 7,4% nos Prêmios Emitidos Líquidos que totalizaram R$ 18,9 bilhões; o aumento do resultado 

financeiro; e a estabilidade, em base trimestral, da sinistralidade. No conjunto, destaque para as ações estratégicas 

que melhoraram o nível de retenção de clientes por meio de renegociações, oferta de novos produtos e novas 

formas de renegociação dos contratos, comercialização e eficiência administrativa. No radar a busca por 

crescimento de lucro e de retorno, com os serviços mais controlados.  

Automóvel e Ramos Elementares (Auto/RE). Refletindo a melhora nos índices de sinistralidade no segmento Auto, 

maior eficiência decorrente do processo de aceitação de risco, da automação de processos, da regulação de 

sinistros, da redução nas frequências de roubo e furto; aliado a menores gastos administrativos e o maior resultado 

financeiro; o lucro desse segmento cresceu 55% totalizando R$ 282 milhões no 9M19. Os Prêmios Emitidos Líquidos 

cresceram 4,2% para R$ 4,3 bilhões nesta mesma base de comparação. O foco segue na adequada aceitação de 

risco, maior resultado operacional e financeiro e na melhora de rentabilidade. 
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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. 
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