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2T21: diversificação não vem sem riscos

Bradesco

Fonte: Economatica e BB Investimentos

O Bradesco entregou no 2T21 um resultado que consideramos neutro, com lucro líquido 
recorrente de R$ 6,32 bilhões, equivalente a um ROE de 17,7%, com bom ritmo de 
crescimento da carteira de crédito, recuperação da margem com clientes e da receita de 
serviços, além de despesas sob controle. Maculando o resultado, no entanto, vimos o 
resultado de seguridade severamente impactado tanto pela escalada da Covid-19 no 
período, que elevou a sinistralidade por conta de extraordinariamente elevadas internações, 
mas também pela fraca performance financeira do segmento, justificado por um 
descasamento de indexadores. 

Perspectivas. Apesar de machucado pela fraca performance do ramo de seguros – segmento 
de grande importância no resultado do conglomerado - interpretamos o fraco resultado 
desse segmento no 2T21 como um tropeço, já que ele reflete o que pode ter sido o pior 
momento da pandemia no Brasil sob a ótica de pressão ao sistema de saúde. Olhando pra 
frente, enxergamos no Bradesco um nome resiliente para a exposição ao setor financeiro, 
com uma de suas forças residindo justamente na seguridade, que o coloca em vantagem por 
se tratar de diversificação frente ao potencial disruptivo da competitividade que se acirra no 
setor. Para enfrentar esse cenário, inclusive, o Bradesco vem se posicionando na vanguarda 
do movimento racionalização da rede física, evidenciado pelo estrito controle de despesas 
que vem apresentando, sem perda geral de eficiência, além de diversificação em negócios 
ligados à nova dinâmica do varejo que avançam em bom ritmo como o Next, Ágora e o Bitz. 

Pés no chão. Com a excepcionalmente fraca performance no resultado de seguros, o 
Bradesco revisou suas estimativas (guidance) para essa linha, passando a prever para 2021 
um recuo entre 15% e 20% ante crescimento de 2% a 6% anteriormente. 

Revisão de preço-alvo. Atualizamos nosso modelo de valuation com premissas baseadas nas 
recentes entregas do Bradesco, bem como novas ranges de guidance e apresentamos nosso 
novo preço-alvo de R$ 30,00 para o final de 2022, o que representa um potencial de 
valorização de 22,4% com base no preço atual, e a recomendação de compra. 
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Ticker BBDC4 Recomendação Compra

Variação 30 dias (%) -7,52 Preço em 3-ago-2021 R$ 24,52

Variação em 2021 (%) -2,07 Preço-alvo 31-dez-2022 R$ 30,00

Variação 12 meses (%) 24,34 Potencial de Valorização 22,35%

Mínimo 12 meses R$ 16,67

Máximo 12 meses R$ 28,19
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Destaques do Resultado

Bradesco

Fonte: Economatica, Bradesco e BB Investimentos
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Demonstrativo de resultados 

Consideramos positivos: A margem financeira com clientes cresceu 1,9% t/t e 2,3% no ano, 
mostrando recuperação mesmo diante do ambiente de competitividade. As receitas de 
serviços cresceram 4,3% t/t e 10,3% a/a, respondendo ao ambiente de retomada econômica 
e ao crescimento do número de clientes. Por fim, as despesas operacionais recuaram 1,9% 
t/t e 4,1% a/a, significativamente abaixo da inflação no período (8,3%), embora o índice de 
eficiência tenha observado ligeira piora de 40bps, atingindo 45,7%. 

Consideramos negativos. O resultado de seguridade, com impacto advindo dos ramos de 
saúde por conta do agravamento da pandemia, bem como a parcela de receita financeira 
deste ramo prejudicada pelo descasamento do IGP-M e IPCA no período.

R$ milhões 2T21 1T21 2T20 t/t a/a
Margem  Financeira 15.738 15.578 16.684 1,0% -5,7%

Margem com Clientes 13.471 13.225 13.163 1,9% 2,3%
Margem com o Mercado 2.267 2.353 3.521 -3,7% -35,6%

PDD Expandida -3.487 -3.907 -8.890 -10,7% -60,8%

Despesas com PDD -4.299 -4.935 -8.745 -12,9% -50,8%

Receitas com Recuperações de Crédito 1.356 1.730 1.104 -21,6% 22,8%

Descontos Concedidos / Outros -324 -659 -777 -50,8% -58,3%

Impairment de Ativos Financeiros -220 -43 -472 406,8% -53,4%
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 12.251 11.671 7.794 5,0% 57,2%

Seguros, Previdência e Capitalização 1.574 3.137 3.778 -49,8% -58,3%

Receitas de Prestação de Serviços 8.412 8.067 7.626 4,3% 10,3%

Despesas Operacionais -10.990 -11.204 -11.459 -1,9% -4,1%

Despesas de Pessoal -5.120 -5.069 -4.833 1,0% 5,9%
Outras Despesas Administrativas -5.012 -4.812 -4.970 4,2% 0,8%

Outras Receitas / (Despesas Operacionais) -858 -1.323 -1.656 -35,1% -48,2%

Despesas Tributárias -1.763 -1.933 -2.010 -8,8% -12,3%

Resultado de Participação em Coligadas 35 30 -25 16,7% -240,0%

Resultado Operacional 9.519 9.768 5.704 -2,5% 66,9%
Resultado Não Operacional -81 -89 -26 -9,0% 211,5%
IR/CS -3.058 -3.096 -1.747 -1,2% 75,0%

Participação Minoritária -61 -68 -58 -10,3% 5,2%

Lucro líquido recorrente 6.319 6.515 3.873 -3,0% 63,2%
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BBDC4 vs IBOV

Bradesco

Fonte: Economatica, Bradesco e BB Investimentos
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Indicadores chave
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R$ milhões 2T21 1T21 2T20 t/t a/a

Carteira de Crédito 546.521 528.580 479.325 3,4% 14,0%

Pessoa Física 282.192 266.969 233.734 5,7% 20,7%

Pessoa Jurídica 264.329 261.611 245.591 1,0% 7,6%

Inadimplência % (acima de 90 dias) 2,5% 2,5% 3,0% 0,0  p.p. -0,5 p.p.

Índice de Eficiência 45,7% 45,3% 47,8% 0,4  p.p. -2,1 p.p.

Ativos totais 1.672.753 1.662.619 1.571.407 0,6% 6,4%

ROAA recorrente 1,5% 1,6% 1,0% -0,1 p.p. 0,5  p.p.

Índice de Basileia 16,0% 15,4% 15,0% 0,6  p.p. 1,0  p.p.

Patrimônio líquido 148.113 145.982 136.986 1,5% 8,1%

ROAE recorrente 17,7% 18,1% 11,5% -0,4 p.p. 6,2  p.p.
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DRE Sintética

Bradesco

Fonte: Bradesco e BB Investimentos
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Valuation

Estimativas Premissas para o Valuation

Valor para o acionista (R$ Milhões) 296.348 Ke 13,0%

Ações (# milhões) 9.719 Crescimento na Perpetuidade 5,0%

Preço alvo BBDC4 (R$) 30,0 Payout na perpetuidade 75,0%

ROAE na perpetuidade 20,0%

R$ milhões 2019 2020 2021 E 2022 E 2023 E

Margem  Financeira 58.756 63.128 64.391 66.966 69.645

Receitas de Prestação de Serviços 33.606 32.747 33.729 35.416 37.187

Seguros, Previdência e Capitalização 14.793 12.121 9.697 12.606 13.866

PDD Expandida -14.408 -25.754 -15.452 -16.070 -16.553

Despesas Operacionais -49.026 -46.423 -45.030 -45.030 -45.481

Despesas Tributárias -7.383 -7.819 -8.210 -8.620 -9.051

Resultado Operacional 36.635 28.115 39.251 45.399 49.753

IR/CS -10.568 -8.171 -12.168 -14.074 -15.423

Lucro líquido recorrente 25.887 19.458 26.548 30.764 33.740

ROAE recorrente 19,9% 14,4% 17,2% 17,8% 17,4%
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Sensibilidade: Preço-alvo 2022

Fonte: BB Investimentos

Múltiplos

g/Ke 14,0% 13,5% 13,0% 12,5% 12,0%

6,0% 29 31 33 36 40

5,5% 27 30 32 35 38

5,0% 26 28 30 33 36

4,5% 26 27 29 32 34

4,0% 25 26 28 30 33

2021 E 2022 E 2023 E

P/L 11,2 9,6 8,8

P/VPA 1,8 1,6 1,4

ROAE 17,2% 17,8% 17,4%

Dividend Yield 3,2% 3,7% 4,1%
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Este é um relatório público e foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. (“BB-BI”). As
informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações
obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Embora tenham sido tomadas todas as medidas
razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não sejam incertas ou equivocadas, no
momento de sua publicação, o BB-BI não garante que tais dados sejam totalmente isentos de
distorções e não se compromete com a veracidade dessas informações. Todas as opiniões, estimativas
e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e derivam do julgamento de nossos
analistas de valores mobiliários (“analistas’), podendo ser alteradas a qualquer momento sem aviso
prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa, não implicando
necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com
respeito a tal mudança. Quaisquer divergências de dados neste relatório podem ser resultado de
diferentes formas de cálculo e/ou ajustes.

Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de
decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como material promocional,
recomendação, oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores
mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É recomendada a leitura dos prospectos, regulamentos,
editais e demais documentos descritivos dos ativos antes de investir, com especial atenção ao
detalhamento do risco do investimento. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão
sujeitos a riscos de perda superior ao capital investido. A rentabilidade passada não é garantia de
rentabilidade futura. O BB-BI não garante o lucro e não se responsabiliza por decisões de investimentos
que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas nesse material. É vedada a
reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer
finalidade.

Nos termos do art. 22 da Resolução CVM 20/2021, o BB-Banco de Investimento S.A declara que:

1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s)
empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de
direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do
Brasil S.A (“Grupo”) pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com
a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade
de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s).

2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital
social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da(s)
empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta
ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir,
alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado.

3 – O Banco do Brasil S.A. detém indiretamente 5% ou mais, por meio de suas subsidiárias, de
participação acionária no capital da Cielo S.A, companhia brasileira listada na bolsa de valores e que
pode deter, direta ou indiretamente, participações societárias em outras companhias listadas cobertas
pelo BB–Banco de Investimento S.A.

Disclaimer
Informações Relevantes



#Pública

BB Investimentos

Declarações dos Analistas

O(s) analista(s) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que:

1 - As recomendações 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 ao BB-Banco de Investimento S.A e demais empresas do Grupo.

2 – Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem
remuneração adicional por serviços prestados para a(s) companhia(s) emissora(s) objeto do relatório de
análise ou pessoas a ela(s) ligadas.

O(s) analista(s) declara(m), ainda, em relação à(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários
analisada(s) neste relatório:

3 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou
de terceiros, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão da(s) companhia(s) emissora(s) dos valores
mobiliários analisada(s) neste relatório.

4 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse
financeiro em relação à(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório.

5 – O(s) analista(s) tem vínculo com pessoa natural que trabalha para a(s) companhia(s) emissora(s) dos
valores mobiliários analisada(s) neste relatório.

6 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, estão, direta ou indiretamente envolvidos na
aquisição, alienação ou intermediação de valores mobiliários da(s) companhia(s) emissora(s) dos valores
mobiliários analisada(s) neste relatório.

RATING

“RATING” é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que uma
empresa, instituição financeira ou captação de recursos de terceiros, possa estar sujeita dentro de um
contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. “O investidor não deve
considerar em hipótese alguma o “RATING” como recomendação de Investimento.

Disclaimer
Informações Relevantes: analistas de valores mobiliários.

Analistas
Itens

1 2 3 4 5 6

Rafael Reis X X - - - -
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Análise de Empresas - Victor 
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lassalvia@bb.com.br alfredosavarego@bb.com.br wesley.bernabe@bb.com.br victor.penna@bb.com.br

Estratégia de Renda 
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Renda Variável Equipe de Vendas BB Securities - London 

Catherine Kiselar
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Managing Director – Juliano
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ckiselar@bb.com.br Mary Silva Kamila Oliveira bb.distribuicao@bb.com.br Henrique Catarino
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hmoreira@bb.com.br Melina Constantino Óleo e Gás Gianpaolo Rivas
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Henrique Tomaz, CFA mary.silva@bb.com.br Eliza Mitiko Abe Managing Director – Andre Haui

htomaz@bb.com.br Transporte e Logística Fábio Caponi Bertoluci Marco Aurélio de Sá

Fundos Imobiliários Rafael Reis Renato Hallgren Marcela Andressa Pereira Leonardo Jafet

Richardi Ferreira rafael.reis@bb.com.br renatoh@bb.com.br Pedro Gonçalves
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Disclaimer
Mercado de Capitais I Equipe Research
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