
 

Destaques das Demonstrações Financeiras do Banco Bradesco – 1º trimestre de 2022 
 

No 1º trimestre de 2022, o Banco Bradesco obteve Lucro Líquido Contábil de R$ 7,009 bilhões, com alta de 

13,9% em relação ao mesmo período de 2021 e de 121,1% comparando-se com o resultado do 4º trimestre de 2021 (R$ 

3,170 bilhões). O Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio Anualizado (ROAE) do banco ficou em 18,5%, com alta de 

0,9 pontos percentuais (p.p.) em doze meses. De acordo com o relatório, esse resultado se deve ao bom desempenho da 

margem financeira, das receitas de prestação de serviços e das despesas operacionais do banco. O ganho líquido de R$ 

231 milhões com a desmutualização do investimento na CIP (Câmara Interbancária de Pagamentos) foi classificado como 

um evento extraordinário, não beneficiando, assim, o lucro líquido recorrente do banco que foi de R$ 6,821 bilhões (que 

teve alta de 4,7% em doze meses).  

A Carteira de Crédito Expandida do banco cresceu 18,3% em doze meses e de 2,7% no trimestre, atingindo       

R$ 834,5 bilhões. As operações com pessoas físicas cresceram 22,6% em doze meses, chegando a R$ 331,4 bilhões, com 

alta em todas as linhas e destaque para cartão de crédito (45,6%); crédito consignado (+16,2%) e crédito pessoal (15,8%). 

O crédito imobiliário aumentou 23,3%,totalizando R$ 78,6 bilhões e o crédito para pessoa jurídica cresceu 15,7% em 

doze meses, alcançando R$ 503,0 bilhões. O segmento de pequenas e médias empresas cresceu 18,6% no período e o de 

grandes empresas cresceu 14,3%.  

O Índice de Inadimplência superior a 90 dias, incluindo Pessoa Física e Pessoa Jurídica, ficou em 3,2%, com alta 

de 0,7 p.p. em comparação ao 1º trimestre de 2021. Já as despesas com provisões para créditos de liquidação duvidosa 

(PDD) cresceram 43,7%, totalizando R$ 6,77 bilhões, em função principalmente do crescimento dos segmentos Pessoa 

Física e micro e pequenas empresas, que demandam maior provisionamento.  

A receita com prestação de serviços mais a renda das tarifas bancárias cresceu 7,0% em doze meses, totalizando 

perto de R$ 7,0 bilhões. As despesas de pessoal mais PLR cresceram 7,8% no período, somando R$ 5,2 bilhões. Assim, no 

1º trimestre , a cobertura dessas despesas pelas receitas de prestação de serviços e tarifas do banco foi de 134,73%. 

A holding encerrou março de 2022 com 87.488 empregados, com fechamento de 1.199 postos de trabalho em 

doze meses (no trimestre, foram abertos 214 postos de trabalho). No mesmo período, foram encerradas 364 agências, 

enquanto foram abertas e 200 unidades de negócio. 

                                                                                                                                                                        (Em milhões) 

Itens 1ºtri2022 1º tri2021 
Variação  

(12 meses)  

Ativos Totais 1.674.972 1.612.801 3,9% 

Carteira de Crédito Expandida 834.451 705.160 18,3% 

Patrimônio Líquido 151.806 145.043 4,7% 

Lucro Líquido Contábil 7.009 6.153 13,9% 

Rentabilidade (LLC/PL) 18,5% 17,6% +0,9 p.p. 

Lucro Líquido Recorrente 6.821 6.515 4,7% 

Rentabilidade Recorrente (LLR/PL) 18,0% 18,7% -0,7 p.p. 

Taxa de Inadimplência (>90dias) 3,2% 2,5% +0,7 p.p. 

Receita das Operações de Crédito  23.825 18.051 32,0% 

Receitas com Títulos e Valores Mobiliários 13.696 6.269 118,5% 

Despesas de Captação -19.796 -5.337 270,9% 

Resultado com Empréstimos e Repasses 600 -6.372 - 

Despesas de PDD -6.770 -4711 43,7% 

Receita de Prestação Serviços e Tarifas 6.956 6.501 7,0% 

Despesa de Pessoal (+PLR) 5.163 4.789 7,8% 

Cobertura Desp. Pessoal / Receita Prestação de Serviços 134,73% 135,75% -1,02 p.p. 

Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 10.037 7.859 27,7% 

Imposto de Renda e Contribuição Social -2.981 -1.645 81,2% 

Basileia 15,7% 15,4% +0,3 p.p. 

Agências 2.948 3.312 -364 

Unidades de Negócios 973 773 +200 

Número de Empregados 87.488 88.687 -1.199 

          Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Bradesco (1º trimestre de 2022). 

 Elaborado pela Rede Bancários – DIEESE. 


