
 

 
 
 
 

Destaques das Demonstrações Financeiras do Banco Bradesco – 1º semestre de 2016 
 

No 1º semestre de 2016, o Lucro Líquido Ajustado do Banco Bradesco foi de R$ 8,274 bilhões, que 

significou uma redução de 5,74% em relação ao 1º semestre de 2015. No 2º trimestre, o lucro líquido 

ajustado foi de R$ 4,161 bilhões, com crescimento de 1,2% em relação ao trimestre anterior. O retorno 

anual sobre o Patrimônio Líquido médio foi de 17,4% e registrou redução de 3,4 p.p. em doze meses. 

As Operações de Crédito diminuíram 3,43% tanto em doze meses quanto em relação ao trimestre 

anterior, alcançando um montante de R$ 447,4 bilhões. As operações com pessoas físicas cresceram 0,8% 

frente ao trimestre anterior e 3,8% em doze meses, chegando a R$ 148,9 bilhões, enquanto as operações 

com pessoas jurídicas alcançaram a cifra de R$ 298,5 bilhões, o que representa uma redução de 5,3% em 

relação ao trimestre anterior e 6,7% em doze meses. 

O Índice de Inadimplência superior a 90 dias ficou em 4,6% com alta de 0,9 p.p. no período. Dessa 

forma, o banco elevou de maneira expressiva suas despesas com provisões para créditos de liquidação 

duvidosa (PDD) em 33,3% que alcançaram o patamar de R$ 10,6 bilhões.  

O resultado com Títulos e Valores Mobiliários (TVM) teve alta de 4,2% em doze meses, perfazendo 

um total de R$ 20,3 bilhões. Esse movimento pode ser explicado pela estabilização da taxa Selic em 14,25% 

a.a. desde 29 de julho de 2015, após uma série de altas desde 2014. 

A receita com prestação de serviços mais a renda das tarifas bancárias cresceu 8,5% em doze 

meses, totalizando aproximadamente R$ 9,9 bilhões. Já as despesas de pessoal subiram 7,9%, chegando a 

R$ 7,2 bilhões. Com isso, a cobertura dessas despesas pelas receitas secundárias do banco ficou em 136,7% 

no 1º semestre de 2015 (0,8 p.p. a mais que em junho de 2015). 

O número de empregados na holding em 30 de junho de 2016 foi de 89.424, com corte de 4.478 

postos de trabalho (queda de 4,8%) em doze meses. Foram fechadas 145 agências e 9.590 correspondentes 

denominados Bradesco Expresso, contudo, foram abertos 22 Postos de Atendimento (PA’s).  
 (R$ milhões) 

Itens 1sem2016 1sem2015 Variação   

Ativos Totais 1.105.244 1.029.762 7,3 % 

Operações de Crédito 447.492 463.405 -3,4 % 

Patrimônio Líquido 96.358 86.972 10,8 % 

Rentabilidade (LL/PL) 17,4% 20,8% -3,4 p.p. 

Resultado com Títulos e Valores Mobiliários 20.396 19.576 4,2 % 

Lucro Líquido Ajustado 8.274 8.778 -5,7 % 

Receita Prest. Serviços + Rendas de Tarifas (RPS) 9.969 9.189 8,5 % 

Despesa de Pessoal (DP) 7.292 6.759 7,9 % 

Cobertura RPS/DP 136,7% 136,0% 0,8 p.p. 

Taxa de Inadimplência 4,6% 3,7% 0,9 p.p. 

Despesas de PDD 10.638 7.979 33,3 % 

Índice de Basileia 17,7% 16,0% 1,7 p.p. 

Agências 4.483 4.628 -145   

PA's 3.485 3.463 22 
 

Bradesco Expresso (Correspondentes) 40.452 50.042 -9.590   

Número de Empregados 89.424 93.902 -4.478   

Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Bradesco (1º semestre de 2016) 
Elaborado pela Rede Bancários – DIEESE 


