
 

 
 
 
 

Destaques das Demonstrações Financeiras do Banco Bradesco – 

exercício de 2016 

 

No ano de 2016, o Lucro Líquido Ajustado do Banco Bradesco foi de R$ 17,121 bilhões, o 
que significou uma redução de 4,2% em relação ao ano de 2015. No trimestre, o 
decrescimento foi de 1,7% em relação ao 3º trimestre de 2016 (o lucro foi de R$ 4,385 
bilhões). O retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido médio foi de 17,6% (2,9 p.p. a 
menos do que em dezembro de 2015). Esses são os primeiros resultados anuais 
apresentados pelo banco após a aquisição do HSBC Brasil. 
 
As Operações de Crédito cresceram 8,6% em doze meses (com redução de 1,3% no 
trimestre), atingindo um montante de R$ 515,0 bilhões, considerando a consolidação 
com o HSBC Brasil. As operações com pessoas físicas cresceram 16,4% em relação a 
2015, chegando a R$ 172 bilhões, o que representa 33,4% do total das operações de 
crédito. Os produtos com maior crescimento foram financiamento imobiliário (+41,8%) e 
cartão de crédito (+24,6%). Já as operações com pessoas jurídicas alcançaram R$ 342,9 
bilhões, com elevação de 5,1% em comparação a dezembro de 2015, totalizando 66,5% 
do total do crédito. Os principais destaques dessa carteira foram operações com risco de 
crédito – carteira comercial (debêntures e notas promissórias) (+21,2%); e financiamento 
à exportação (+20,2%). 
 
O Índice de Inadimplência superior a 90 dias apresentou elevação de 1,4 p.p. em relação 
ao 4º trimestre de 2015, ficando em 5,5% (no trimestre, queda de 0,1 p.p.). O banco 
elevou suas despesas com provisões para créditos de liquidação duvidosa (PDD) em 
17,2% em doze meses, atingindo montante de R$ 24,2 bilhões, o que impactou 
negativamente o resultado do Banco.  
 
A receita com prestação de serviços mais a renda das tarifas bancárias cresceram 11,8% 
em doze meses, totalizando R$ 21,6 bilhões. Já as despesas de pessoal subiram 20%, 
chegando a R$ 17,6 bilhões; com isso, a cobertura dessas despesas pelas receitas 
secundárias do banco ficou em 122,3% em 2016 (9,0 p.p. a menos do que em 2015). 
 
O número de empregados da holding em dezembro de 2016 foi de 108.793, sendo que 
era de 92.961 em dezembro de 2015 (aumento de 17,2%). Sendo assim, foram 
acrescentados ao banco 15.932 postos de trabalho no ano de 2016 devido a 
incorporação do trabalhadores do HSBC Brasil. No entanto, no último trimestre houve 
redução de 1.129 postos de trabalho em relação ao 3º trimestre (109.922). 
 
O número de agências passou de 4.507 ao final de 2015 para 5.314 em dezembro de 
2016 (elevação de 807 unidades), e queda de 23 unidades em comparação com o 3º 
trimestre. Já o número de Bradesco Expresso (Correspondentes) foi reduzido em 5.130 
unidades. 
 
 



 

 
 
 
 

 (R$ milhões) 

Itens 2016 2015 Variação   

Ativos Totais 1.293.559 1.079.755 19,8 % 

Carteira de Crédito Expandida 514.990 474.027 8,6 % 

Patrimônio Líquido 100.442 88.907 13,0 % 

Rentabilidade (LL/PL) 17,6% 20,5% -2,9 p.p. 

Receita com TVM* 43.834 39.546 10,8 % 

Lucro Líquido Ajustado 17.121 17.873 -4,2 % 

Rec. Prest. Serviços + Rendas de Tarifas (RPS)  21.577 19.301 11,8 % 

Despesa de Pessoal 17.637 14.699 20,0 % 

Cobertura (RPS/DP) 122,3% 131,3% -9,0 p.p. 

Índice de Inadimplência (90 dias) 5,50% 4,10% 1,4 p.p. 

Despesas de PDD 24.166 20.611 17,2 % 

Índice de Basileia 15,4% 16,8% -1,4 p.p. 

Agências 5.314 4.507 807   

Bradesco Expresso (Correspondentes) 38.430 43.560 -5.130 
 Clientes (em mil) 26.800 26.000 800   

Número de Empregados 108.793 92.861 15.932   

Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Bradesco (4º trimestre de 2016) 
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