
 

 
 
 
 

Destaques das Demonstrações Financeiras do Banco Bradesco – exercício de 2017 

 

Em 2017, o Banco Bradesco obteve um Lucro Líquido Recorrente de R$ 19,024 bilhões, com 

crescimento de 11,1%, em relação a 2016 e de 1,1% no trimestre. O retorno sobre o Patrimônio Líquido 

médio anualizado (ROE) ficou em 18,1%, com aumento de 0,5 p.p. em doze meses. Segundo o Banco, o 

lucro líquido recorrente do período é composto de 70,9% de atividades financeiras e 29,1% de atividades 

de seguros, previdência e capitalização. No entanto, observa-se que houve importante participação dos 

impostos e contribuições na ampliação do resultado do banco ( queda de 57,0% em doze meses). 

A Carteira de Crédito do banco apresentou queda de 4,3% em doze meses e atingiu R$ 492,9 

bilhões. No, entanto, no trimestre houve crescimento de 1,2%. As operações com pessoas físicas (PF) 

cresceram 2,0% em relação a 2016, chegando a R$ 175,5 bilhões. Já as operações com pessoas jurídicas (PJ) 

alcançaram R$ 317,5 bilhões, com queda de 7,4% em um ano. Os produtos que apresentaram maior 

destaque para PF foram o crédito pessoal consignado (13,3%) e o financiamento imobiliário (4,3%). Para PJ, 

as principais quedas ocorreram na conta garantida (-23,7%), nas operações no exterior (-20,1%), e nos 

repasses do BNDES (-17,1%).  O Índice de Inadimplência superior a 90 dias apresentou redução de 0,8 p.p 

em doze meses, ficando em 4,7%, porém, as despesas de provisão para devedores duvidosos (PDD) 

ampliaram-se em 3,8%, totalizando R$ 25,1 bilhões.  

A receita com prestação de serviços e tarifas bancárias cresceu 10,2% em doze meses, totalizando 

R$ 24,0 bilhões. Já as despesas de pessoal subiram 21,6%, totalizando R$ 21,0 bilhões, refletindo a 

consolidação da aquisição com o HSBC, ocorrida no 3º trimestre de 2016, além do Plano de Desligamento 

Voluntário Especial (PDVE), anunciado em julho pelo banco, que gerou um custo de R$ 2,3 bilhões, mas 

que, segundo o relatório, deve impactar em uma redução R$ 1,5 bilhão anual nas despesas.  Ainda assim, a 

cobertura destas pelas receitas secundárias do banco foi de 124,9% em 2017. 

A holding encerrou o ano de 2017 com 98.808 empregados, com redução expressiva de 9.985 

postos de trabalho em relação ao final de 2016 (redução de 9,2% do seu quadro), mesmo, após a 

incorporação, em setembro de 2016, de aproximadamente 20 mil trabalhadores banco HSBC.  O PDVE, 

segundo o banco, teve 7,4 mil adesões. No período, foram fechadas 565 agências e abertos 78 novos 

postos de atendimento (PA). 
                          (R$ milhões) 

   Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Bradesco (4º trimestre de 2017). 

               Elaborado pela Rede Bancários – DIEESE. 

Itens 2017 2016 Variação  

Ativos Totais 1.298.328 1.293.559 0,4% 
Carteira de Crédito Expandida 492.931 514.990 -4,3% 
Patrimônio Líquido 110.457 100.442 10,0% 
Rentabilidade (LL/PL) 18,1% 17,6% 0,5 p.p. 
Lucro Líquido Recorrente 19.024 17.121 11,1% 
Resultado com Empréstimos e Repasses -4.351 2.567 - 
Resultado de Operações com Derivativos -1.233 7.020 - 
Rec. Prest. Serviços + Rendas de Tarifas (RPS) 24.028 21.577 10,2% 
Despesa de Pessoal + PLR  21.010 17.271 21,6% 
Cobertura (RPS/DP) 114,4% 124,9% -10,5 p.p. 
Resultados com Impostos e Contribuições 5.144 11.975 -57,0% 
Taxa de Inadimplência (90 dias) 4,7% 5,5% -0,8 p.p. 

Despesas de PDD 25.084 24.166 3,8% 

Índice de Basileia 17,1% 15,4% 1,7 p.p. 
Agências 4.749 5.314 -565 
Número de PA’s 3.899 3.821 78 
Número de Empregados 98.808 108.793 -9.985 


