
 

 
 
 
 

Banco do Brasil – Destaques das Demonstrações Financeiras – exercício de 2016 

  

No ano de 2016, o lucro líquido do Banco do Brasil foi de R$ 8,034 bilhões, o que significou uma 

queda de 44,2% em relação ao ano de 2015. A rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio foi 
de 9,5%, com queda de 8,3 p.p. em doze meses. Já, sem considerando os efeitos extraordinários, 
o lucro líquido ajustado foi de R$ 7,2 bilhões, também com queda (-38,2%, em doze meses). 

A carteira de crédito ampliada totalizou R$ 708,1 bilhões, com queda de 11,3% em relação a 
2015. A carteira pessoa física gerencial somou R$ 197,8 bilhões (+1,5%), a de pessoa jurídica R$ 
301,4 bilhões (-18,9%) e a de agronegócio R$ 179,8 bilhões (+2,8%). A inadimplência em 
dezembro de 2016 foi de 3,29% (alta de 1,06 p.p. em doze meses). Entretanto, as despesas com 
provisões somaram R$ 28,6 bilhões, com alta de 11,2% no período. 

O total de ativos do banco apresentou queda inexpressiva, fechando o ano com montante de 
1,401 trilhão. Dessa maneira o Banco Itaú Unibanco superou o Banco do Brasil em ativos.  

As receitas com serviços e tarifas totalizaram R$ 24,0 bilhões com alta de 7,3%, enquanto as 
despesas com pessoal somaram R$ 22,9 bilhões, o que representou alta de 10,2%. Com isso, o 
índice de cobertura de 104,9% em dezembro de 2016. 

Foram extintos 8.569 postos de trabalho em doze meses e, com isso, o banco registrou um total 
de 100.622 trabalhadores em dezembro de 2016. O expressivo fechamento de postos de trabalho 
no BB se deve a adesão de mais de 9,4 mil trabalhadores ao Plano Extraordinário de 
Aposentadoria Incentivada (PEAI), anunciado em novembro.   
 
Em 2016, o saldo foi de 11 novas agências abertas, porém, o banco anunciou um plano de reorganização 
institucional, que deve ser implementado ao longo de 2017, e que prevê o fechamento de 402 agências, 
com outras 379 passando a ser postos de atendimento. 
 

 

(em R$ milhões) 

Itens 2016 2015 Variação  

Ativos Totais 1.401.377 1.401.129 - 

Carteira de Crédito Ampliada 708.059 798.371 -11,31% 

Patrimônio Líquido 87.194 81.536 6,94% 

Lucro Líquido  8.034 14.400 -44,21% 

Rentabilidade (LL/PL)  9,5% 17,8% -8,3 p.p. 

Lucro Líquido Ajustado 7.171 11.594 -38,15% 

Rentabilidade Ajustada (LL/PL)  7,5% 13,0% -5,5 p.p. 

Receita de TVM 57.918 61.161 -5,30% 

Rec. Prestação Serviços + Tarifas Bancárias (RPS) 24.004 22.361 7,34% 

Despesa de Pessoal (DP) 22.886 20.762 10,23% 

Cobertura RPS/DP 104,89% 107,70% -2,81 p.p. 

Índice de Inadimplência 3,29% 2,23% 1,06 p.p. 
Despesas de PDD 28.650 25.776 11,15% 

Índice de Basileia 15,1% 15,2% -0,1 p.p. 
Agências 5.440 5.429 11 

Número de Empregados 100.622 109.191 -8.569 

   Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco do Brasil (4º trimestre de 2016) 
   Elaboração: DIEESE – Rede Bancários 

http://g1.globo.com/economia/noticia/bb-estima-despesa-de-r14-bi-com-plano-de-aposentadoria-incentivada.ghtml
http://g1.globo.com/economia/noticia/bb-estima-despesa-de-r14-bi-com-plano-de-aposentadoria-incentivada.ghtml

