
 

 
 
 
 

Destaques das Demonstrações Financeiras do Banco Bradesco – 1º semestre de 2017 
 

 

No 1º semestre de 2017, o Banco Bradesco obteve um Lucro Líquido Ajustado de R$ 9,352 bilhões, 

com crescimento de 13,0%, em relação ao mesmo período de 2016 e de 1,2% no trimestre. O retorno sobre 

o Patrimônio Líquido médio anualizado (ROE) ficou em 18,2%, com aumento de 0,8 p.p. em doze meses. 

Segundo o Banco, o lucro líquido ajustado deste semestre é composto de 71,7% de atividades financeiras 

(69,3% no 1ºsem/2016) e 28,3% de atividades de seguros, previdência e capitalização (30,7%). 

A Carteira de Crédito Expandida do banco cresceu 10,3% em doze meses e atingiu R$ 493,6 bilhões. 

No trimestre a carteira apresentou queda de 1,8%. As operações com pessoas físicas (PF) cresceram 15,5% 

em relação a março de 2016, chegando a R$ 172,0 bilhões. Já as operações com pessoas jurídicas (PJ) 

alcançaram R$ 321,5 bilhões, com alta de 7,7% em um ano. Os produtos que apresentaram maior destaque 

para PF foram financiamento imobiliário (33,4%), cartão de crédito (16,6%) e crédito pessoal consignado 

(13,7%). E para PJ, os principais destaques foram crédito rural (32,3%), financiamento à exportação (21,4%), 

e “operações com risco de crédito – debêntures (11,8%). 

 O Índice de Inadimplência superior a 90 dias apresentou alta de 0,3 p.p em doze meses, ficando em 

4,9%. Já as despesas de provisão para devedores duvidosos (PDD) ampliaram-se bem mais, com alta de 

quase 41%, totalizando R$ 14,8 bilhões.  

A receita com prestação de serviços mais a renda das tarifas bancárias cresceu 16,9% em doze 

meses, totalizando R$ 11,7 bilhões. Já as despesas de pessoal subiram 29,2%,em função da entrada dos 

funcionários oriundos do Banco HSBC, adquirido no segundo semestre de 2016, atingindo R$ 9,4 bilhões. 

Assim, em março de 2017, a cobertura dessas despesas pelas receitas secundárias do banco foi de 123,7%. 

A holding encerrou o 1º semestre de 2017 com 105.143 empregados, com alta expressiva de 

15.719 postos de trabalho em relação ao mesmo período no ano passado, também influenciado pela 

aquisição do banco HSBC, sendo que após a aquisição, em setembro de 2016, o quadro já se reduziu em 

4.779 postos. O número de agências e PA’s  cresceu, respectivamente, em 585 e 436 unidades. 
 
                          (R$ milhões) 

 

              Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Bradesco (1º semestre de 2017). 
               
  Elaborado pela Rede Bancários – DIEESE. 

Itens 1sem2017 1sem2016 Variação  

Ativos Totais 1.291.184 1.105.224 16,8% 
Carteira de Crédito Expandida 493.556 447.492 10,3% 
Receita das operações de crédito 37.653 34.484 9,2% 
Patrimônio Líquido 106.807 96.358 10,8% 
Rentabilidade (LL/PL) 18,2% 17,4% 0,8 p.p. 
Lucro Líquido Ajustado 9.352 8.274 13,0% 
Resultado com Empréstimos e Repasses -2.631 5.323 - 
Resultado de Operações com Câmbio 1.198 -3.832 - 
Rec. Prest. Serviços + Rendas de Tarifas (RPS) 11.656 9.970 16,9% 
Despesa de Pessoal + PLR  9.420 7.292 29,2% 
Cobertura (RPS/DP) 123,74% 136,73% -12,99 p.p. 
Créditos tributários 3.074 -1.798 - 

Taxa de Inadimplência (90 dias) 4,9% 4,6% 0,3 p.p. 

Despesas de PDD 14.791 10.499 40,9% 
Índice de Basileia 16,7% 17,7% -1,0 p.p. 
Agências 5.068 4.483 585 
Número de Empregados 105.143 89.424 15.719 
Número de PA’s 3.921 3.485 436 


