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Bradesco (BBDC4 – Compra) 

Resultado sólido no 4T19, em linha com o esperado.   

O Bradesco registrou no 4T19 um lucro líquido recorrente de R$ 6,6 bilhões (ROAE de 21,2%) com 

crescimento de 14,0% em relação ao 4T18 (ROAE de 19,7%). Um resultado sólido, em linha com o esperado, 

explicado por incremento da margem financeira, crescimento do resultado das operações de seguros, 

somados ao bom desempenho das receitas de serviços. Destaque ainda para a redução em base trimestral, 

da inadimplência medida pelos créditos em atraso (NPL) acima de 90 dias, de 3,6% para 3,3% e para a 

melhora do Índice de Eficiência Operacional. 

O cenário atual é a continuidade do crescimento do crédito (entre 9% a 13%), manutenção do crescimento 

da Margem Financeira (entre 4% a 8%), inadimplência em patamar controlado, incremento de PDD em linha 

com o crescimento das operações de crédito. O foco do banco na redução de custos e despesas permanece. 

O ROAE de 20,0% é sustentável para 2020. Seguimos com recomendação de COMPRA para BBDC4 com 

preço justo de R$ 45,00/ação para 2020. 

Destaques do resultado  

No acumulado de 2019 o lucro recorrente cresceu 20,0% para R$ 25,9 bilhões (ROAE de 20,6% ante 19,0% de 2018), 

com destaque para a margem financeira de juros, a redução de PDD expandida, o resultado de seguros e as receitas 

de serviços, que no conjunto, compensaram a evolução das despesas operacionais em patamar acima da inflação. A 

sinalização é a de que o atual patamar de ROAE é sustentável havendo a possibilidade de algum incremento, a 

depender do nível de distribuição de proventos.  

A alíquota efetiva de IR/CS caiu de 33,8% em 2018 para 29,1% em 2019. Sobre a elevação da CSLL, de 15% para 20%, 

e que acontece a partir de 1º de março, o banco registrou um impacto positivo de R$ 6,4 bilhões, em função da 

majoração da alíquota sobre o estoque de créditos tributários, reavaliado com base na alíquota maior. O Bradesco 

praticamente consumiu todo o crédito tributário constituído no 4T19 através de provisões sendo: R$ 3,4 bilhões em 

Passivos Contingentes (provisões cíveis e trabalhistas); R$ 2,5 bilhões em PDD para garantias, avais e fianças; R$ 1,1 

bilhão em Impairment de Ativos não Financeiros; R$ 426 milhões na Amortização de Ágio (bruto)  e R$ 818 milhões 

com gastos relativos a Programa de Desligamento Voluntário em 2019 – PDV. 

A Margem Financeira de 2019 cresceu 5,4% ante 2018 somando R$ 58,8 bilhões. A Margem Financeira com clientes 

cresceu 6,2% em função do incremento do volume médio dos negócios, principalmente das operações destinadas às 

pessoas físicas, destacando os produtos de financiamento imobiliário, crédito consignado e veículos, e o melhor 

resultado do mix de produtos, que tem compensado as reduções do spread médio, dada a maior dinâmica 

competitiva do mercado. O crescimento da base de clientes e avanço do crédito deve contribuir positivamente para 

a margem de clientes, mesmo com queda nos spreads. Já a Margem com o Mercado cresceu 1,1%, em grande parte, 

pelo maior resultado de tesouraria nas operações de arbitragem e operações com clientes.  

Em 2019 a Provisão para Devedores Duvidosos caiu 2,4% para R$ 14,4 bilhões, perto do teto das expectativas do 

banco. A melhora da qualidade da carteira continua refletindo positivamente no custo da inadimplência (PDD 

expandida), à despeito do crescimento do crédito e da alteração do mix da carteira. 

Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização registrou forte crescimento de 12,7% em 2019 

somando R$ 14,8 bilhões. Esse desempenho refletiu a melhora dos índices de sinistralidade e comercialização;  o 

crescimento do resultado operacional (+14,0%), em função do bom desempenho do faturamento e melhora do 

resultado financeiro (+10,8%), justificado pelo melhor desempenho das aplicações financeiras, com destaque para 

renda variável e multimercado, e aplicações indexadas ao IPCA. Em termos de lucro líquido deste segmento, 

ressalte-se o crescimento de 16,6% entre os períodos comparáveis (para R$ 4,45 bilhões), mesmo com incremento 
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da sinistralidade de 70,4% em dez/18 para 74,2% em dez/19 e com melhora de ROAE de 20,2% em 2018 para 23,9% 

em 2019, contribuindo positivamente para a elevação do retorno do banco. 

As Receitas de Prestação de Serviços cresceram 3,0% em 2019 para R$ 33,6 bilhões, no piso do guidance (3,0% a 

7,0%), mas já mostraram recuperação no 4T19 (+4,8% em 12 meses). Esse resultado foi impulsionado pelas linhas de 

administração de consórcios, serviços de custódia e corretagens, e conta corrente. No período, ocorreram ajustes 

em relação às taxas de administração de fundos e operações com garantias prestadas, e menores receitas advindas 

das atividades de adquirência. As receitas de serviços devem acelerar em 2020 com crescimento em linha com o 

apresentado no 4º trimestre.  

As Despesas operacionais (com Pessoal/Outras Administrativas) de 2019 cresceram 7,2% em relação a 2018, bem 

acima do intervalo esperado, entre 0% e 4,0%, alcançando R$ 43,2 bilhões (sendo +8,9% em Pessoal para R$ 21,8 

bilhões e +5,5% nas outras despesas administrativas que somaram R$ 21,4 bilhões). Dentre os motivos, o 

crescimento dos negócios, o reajuste de 4,3% do acordo coletivo de 2018/19, a evolução do quadro de funcionários, 

a realização de programa de remuneração variável direcionado a rede de agências, e o aumento nas despesas com 

provisão para processos trabalhistas. Destaque-se ainda a intensificação dos investimentos na transformação digital 

e melhora dos processos operacionais. Para 2020 o banco está focada no crescimento “base zero” das despesas 

operacionais. 

A carteira de crédito expandida em 2019 cresceu 13,8% em doze meses para R$ 605,0 bilhões, com destaque para o 

crescimento de 19,2% no segmento das famílias e alta de 10,7% nas empresas. No segmento das pessoas físicas 

destaque para o crédito pessoal consignado (+23,7%), o financiamento imobiliário (+15,7%) o crédito pessoal 

(+35,4%) e o CDC/Leasing de veículos com crescimento de 22,3%. O índice de cobertura acima de 90 dias subiu de 

226% no 3T19 para 245% no 4T19, explicado em grande parte, pela melhora da inadimplência da carteira de pessoas 

jurídicas (grandes empresas e micro, pequenas e médias empresas). Em dezembro de 2019, as perdas líquidas 

estimadas em 12 meses eram da ordem de 2,7%. O banco espera que este indicador permaneça em patamar similar 

nos próximos períodos. 

A inadimplência em base trimestral caiu, refletindo o comportamento no segmento PJ, notadamente nas Grandes 

Empresas e nas Micro, Pequenas e Médias Empresas, mesmo com o leve incremento de 0,1pp no segmento de 

Pessoas Físicas. O Índice de Inadimplência medido pelas operações em atraso acima de 90 dias caiu de 3,6% em 

setembro/19 para 3,3% em dezembro/19 (sendo de 4,4% em PF, 3,7% nas Micro e PME e 0,8% nas Grandes 

Empresas). O índice de Eficiência Operacional (IEO) terminou 2019 em 49,0% levemente abaixo de 49,6% do ano 

anterior. Já o NPL Creation de 90 dias registrou forte queda em base trimestral, terminando o 4T19 em 0,8% da 

carteira de crédito ante 1,3% no 3T19, reflexo da melhora da inadimplência das carteiras de grandes empresas e 

micro, pequenas e médias empresas. 

Banco Digital. O 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 1,8 milhão de 

clientes e presença de clientes em 100% dos minicípios brasileiros. Olhando o perfil dos clientes Next, 77% não eram 

contas Bradesco e 78% têm entre 18 e 34 anos. O banco espera atingir o breakeven de rentabilidade já em 2020. 

Ao final de dezembro de 2019 os Ativos Totais do banco somavam R$ 1.409,3 bilhões com crescimento de 1,7% em 

doze meses. A Basileia era de 16,5% (13,3% de capital Nível I) para um patrimônio líquido de R$ 133,7 bilhões, após 

crescimento de 10,4% em doze meses, beneficiado pelo crescimento do lucro e sensibilizado pelo pagamento de 

dividendos extraordinários. A tendência para 2020 é a recomposição do capital nível I. 

Pagamento de Dividendos Complementares. O Conselho de Administração do Banco deve aprovar em  17.02.2020, 

proposta para pagamento de dividendos, no valor de R$ 490,9 milhões, equivalente a R$ 0,064035359 por ação 

preferencial, em complemento aos valores já distribuídos aos acionistas, relativos ao exercício de 2019. As ações 

passam a ser negociadas “ex-direito” aos dividendos extraordinários a partir de 18.2.2020, cujo pagamento ocorrerá 

em 28.2.2020, com retorno de 0,2%. Considerando a aprovação dos dividendos complementares, o montante dos 

juros e dividendos relativos ao exercício de 2019 totalizará R$7,9 bilhões, que somados aos R$ 8,0 bilhões pagos, em 

23.10.2019, como dividendos extraordinários, a remuneração total aos acionistas foi de R$ 15,9 bilhões. 
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Guidance.  A Carteira de Crédito Expandida cresceu 13,8% em 2019 acima do teto previsto, entre 9% a 13%. Para 

2020 a expectativa é de que o crédito cresça em percentual similar ao realizado em 2019, com um mix de carteira 

igualmente favorável e centrado nas famílias e micro, pequenas e médias empresas. 

Fig.1 – Guidance para 2020  

 

A Margem financeira cresceu 5,4% em 2019 (+6,2% em não juros e +1,1% na margem de juros), próximo do ponto 

médio do intervalo de 4% a 8%. Esse também deve ser um patamar sustentável para o presente exercício, cuja 

margem financeira deve crescer proporcionalmente ao crescimento da carteira de crédito. 

As Receitas de Serviços cresceram 3,0% em 2019, no piso do intervalo previsto (entre 3% a 7%), mas mostraram 

recuperação no 4T19 (+4,8%). A tendência é de manutenção do crescimento em 2020, terminando o ano pouco 

acima do ponto médio. Para 2020, com o crescimento da carteira, haverá espaço para reprecificação dos serviços, e 

esta linha de receita deve registrar melhor desempenho relativo ao ano anterior.  

As Despesas Operacionais (outras administrativas e de pessoal) cresceram 7,2% - acima do teto esperado (entre 0% 

e 4%). Para 2020 e norteado pelo “orçamento base zero” a tendência é de queda. O banco finalizou o seu PDV com a 

expectativa inicial de redução de despesas para o próximo ano de R$ 650 milhões. Na mesma linha, deverão ser 

fechadas 300 agências tradicionais. 

O Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização cresceu 12,7%, bem acima do intervalo 

esperado, entre 5% a 9% Para 2020 o desempenho é mais desafiador, no ponto médio entre 4% a 8%. A PDD 

expandida alcançou R$ 14,4 bilhões em 2019, perto do teto de R$ 14,5 bilhões. Para 2020 a PDD deve ser maior 

alinhada com o crescimento das operações de crédito. 

Fig.2 – Principais indicadores de resultados e operacionais 
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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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