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Bradesco (BBDC4 – Compra) 

Lucro do 2T21 sensibilizado pela redução do resultado de 

seguros  

O Bradesco registrou no 2T21 um lucro líquido recorrente de R$ 6,3 bilhões (ROAE de 17,6%) com 

redução de 3,0% em relação aos R$ 6,5 bilhões do 1T21 (ROAE de 18,7%), explicado pela forte 

redução do resultado de seguros afetado por efeitos da pandemia, compensado pelo crescimento da 

margem financeira com clientes, pela redução do custo do crédito, o bom incremento das receitas de 

serviços e redução nominal das despesas operacionais. No 1S21 o lucro líquido recorrente somou R$ 

12,8 bilhões (ROAE de 18,2%) com alta de 68% em relação ao 1S20. Seguimos com recomendação de 

COMPRA para BBDC4 e Preço Justo de R$ 30,00/ação. 

Destaques 

No trimestre, o maior ofensor foi o resultado de seguros, previdência e capitalização, com queda de 49,8% em 

relação ao trimestre anterior, para R$ 1,6 bilhão, motivando a redução do guidance nessa linha para uma 

redução entre 15% e 20% em 2021. Destaque para os efeitos da pandemia com aumento da sinistralidade e 

indenizações nos produtos de “Vida” e reforço das Provisões Técnicas prudenciais. O resultado financeiro foi 

menor e refletiram o descasamento entre os índices de inflação. Os Prêmios Emitidos, Contribuição de 

Previdência e Receitas de Capitalização somaram R$ 19,9 bilhões no 2T21 e R$ 39,4 bilhões no 1S21, com 

crescimento de 20,7% no trimestre e 11,2% no semestre. Ao final de junho os sinistros retidos eram de 85,5% 

(+7,8pp no trimestre e +23,1pp em 12 meses). A redução do número de internações e exames sinaliza redução 

de sinistralidade e gradual melhora dos resultados no 2º semestre. 

A margem financeira alcançou R$ 15,7 bilhões no 2T21, um aumento de 1,0% em relação ao trimestre 

anterior. Este incremento refletiu o bom desempenho da margem com clientes que cresceu 1,9% em base 

trimestral, devido à melhora no mix de produtos, com destaque para a contribuição das carteiras de pessoas 

físicas (cartão de crédito, crédito pessoal e consignado) e do aumento no volume de operações que 

compensou a redução dos spreads que vieram em linha com a dinâmica de mercado. 

A carteira de crédito expandida cresceu 9,9% em 12 meses e 3,0% no trimestre para R$ 726,5 bilhões. 

Destaque para o desempenho da carteira de pessoas físicas (+21,0% em 12 meses e alta de 5,7% no 

trimestre), impulsionada pelas operações de financiamento imobiliário, cartão de crédito e crédito 

consignado. Na carteira de pessoas jurídicas, destaque para as operações no segmento de Pequenas e Médias 

Empresas (PME) com alta de 28,7% no ano e 4,6% no trimestre. 

 A PDD Expandida foi de R$ 3,5 bilhões no 2T21, com queda de 60,8% em relação ao 2T20 e redução 

de 10,7% em base trimestral. O índice de cobertura acima de 90 dias, terminou o trimestre em 

324,7% com aumento de 25,2pp em relação a junho de 2020. 

 Estabilidade da inadimplência. A inadimplência total acima de 90 dias foi de 2,5% no 2T21, 

permanecendo estável em relação ao 1T21 e com queda de 0,5pp em relação ao mesmo trimestre 

do ano anterior, beneficiado pela melhora em todos os segmentos. 
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Despesas operacionais em queda contribuíram para a formação do resultado. As despesas operacionais 

apresentaram redução em ambas às bases de comparação (trimestral e anual), com destaque para a queda de 

4,4% no semestre, principalmente em virtude das ações do banco no controle de custos, que contribuíram 

para uma melhora de 2,1pp para 45,7% do índice de eficiência acumulado em 12 meses.  

Ressalte-se o bom desempenho das receitas de serviços, refletindo a retomada da atividade econômica e o 

crescimento dos negócios no 2T21. Destaque para a evolução das receitas com cartões, conta corrente, 

consórcios e underwriting/assessoria financeira, que apresentaram crescimento em todos os períodos 

comparativos. 

Ao final de junho de 2021 os Ativos Totais do banco somavam R$ 1.672,8 bilhões (+6,4% em doze meses). A 

Basileia era de 16,0% sendo de 14,1% de capital nível I para um patrimônio líquido de R$ 146,5 bilhões. O 

banco se encontra capitalizado e líquido, com destaque para a adequada gestão dos riscos de crédito, 

operacional e de capital. 

Guidance 2021 

As projeções de crescimento para 2021 foram mantidas, com exceção do resultado das operações de seguros, 

cuja expectativa foi revisada para baixo. A carteira de crédito expandida cresceu 9,9% no 1S21, dentro do 

intervalo esperado (entre 9% e 13%). A tendência é a de que a carteira cresça acima do topo do guidance. A 

margem com clientes cresceu 2,2% no 1S21 perto do piso entre 2% a 6% e deve permanecer no centro do 

intervalo esperado para o ano.  

As receitas de serviços registraram alta de 3,6% no 1º semestre, dentro do guidance de crescimento entre 1% 

e 5% com tendência de ficar no topo do intervalo previsto.  

As despesas operacionais caíram 4,4% no semestre (entre -5% e -1%) e a expectativa é a de que permaneçam 

no piso. A PDD expandida somou R$ 7,4 bilhões no 1S21, dentro do intervalo previsto (entre R$ 14,0 e R$ 

17,0 bilhões). A expectativa é de terminar o ano no ponto médio do guidance.  

A redução veio na linha de resultado de seguros, previdência e capitalização, de um crescimento entre 2% a 

6% para um intervalo entre -15% a -20%. No 1S21 o segmento apresentou queda de 29,8%, ou seja, deve 

apresentar melhora no segundo semestre. 

Fig. – DRE e principais indicadores 

 



 

Página | 3  
 

05 de agosto de 2021  

Banco Bradesco S.A.  

ANÁLISE DE INVESTIMENTO 
RELATÓRIO DE ANÁLISE 

 

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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