
 

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

No 1º semestre de 2022, o Banco Bradesco obteve Lucro Líquido Contábil de R$ 14,084 bilhões, com alta de 

16,1% em relação ao mesmo período de 2021 e de 0,9% comparado ao resultado do 1º trimestre de 2022 (o lucro do 2º 

trimestre foi de R$ 7,075 bilhões). O Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio Anualizado (ROAE) do banco ficou em 

18,0%, com redução de 0,2 p.p. em doze meses. O lucro líquido recorrente (que exclui efeitos extraordinários no 

resultado final) foi de R$ 7,041 no 2º trimestre, perfazendo um total no semestre de R$ 13,862 bilhões. De acordo com o 

relatório, esse resultado se deve ao bom desempenho da margem financeira com clientes, das receitas de prestação de 

serviços e do resultado do segmento de seguros, que absorveram as maiores despesas com PDD e a redução da margem 

com o mercado.  

A Carteira de Crédito Expandida do banco cresceu 17,8% em doze meses e de 2,5% no trimestre, atingindo R$ 

855,4 bilhões. As operações com pessoas físicas cresceram 19,6% em doze meses, chegando a R$ 341,6 bilhões, com alta 

em todas as linhas e destaque para o cartão de crédito (46,4%); crédito pessoal (+20,9%); crédito imobiliário (+17,2%) e 

CDC Leasing Veículos (+16,7%). O crédito para pessoa jurídica cresceu 16,6% em doze meses, alcançando R$ 513,8 

bilhões. O segmento de pequenas e médias empresas cresceu 15,5% no período e o de grandes empresas cresceu 17,1%. 

O Índice de Inadimplência superior a 90 dias, incluindo Pessoa Física e Pessoa Jurídica, ficou em 3,5%, com alta de 1,0 

p.p. em comparação ao 1º semestre de 2021. No entanto, as despesas com provisões para créditos de liquidação 

duvidosa (PDD) cresceram bem acima da alta da inadimplência ou mesmo da carteira de crédito, totalizando R$ 13,1 

bilhões, com alta de 76,2%.  

A receita com prestação de serviços mais a renda das tarifas bancárias cresceu 6,3% em doze meses, totalizando 

perto de R$ 14,2 bilhões. Por sua vez, as despesas de pessoal mais PLR cresceram 9,5% no período, somando R$ 10,5 

bilhões. Com isso, no 1º semestre de 2022, a cobertura dessas despesas pelas receitas de prestação de serviços e tarifas 

do banco foi de 134,5%. 

A holding encerrou o 1º semestre de 2022 com 88.129 empregados, com abertura de 767 postos de trabalho em 

doze meses (641 no trimestre). Nesse mesmo período foram encerradas 242 agências, enquanto foram abertas 92 

unidades de negócio, totalizando, ao final de junho de 2022, 2.926 agências e 976 unidades de negócios. O total de 

clientes do banco aumentou em 4,3 milhões, totalizando 75,5 milhões de clientes. 

                                                                                                                                                                        (Em milhões) 

Itens 1ºsem2022 1ºsem2021 
Variação  

(12 meses)  

Ativos Totais 1.712.378 1.627.386 5,2% 

Carteira de Crédito Expandida 855.381 726.453 17,8% 

Patrimônio Líquido 153.396 147.182 4,2% 

Lucro Líquido Contábil 14.084 12.127 16,1% 

Lucro Líquido Recorrente 13.862 12.834 8,0% 

Rentabilidade Recorrente (LLR/PL) 18,0% 18,2% -0,2 p.p. 

Taxa de Inadimplência (>90dias) 3,5% 2,5% +1,0 p.p. 

Receita das Operações de Crédito  49.647 35.871 38,4% 

Receitas com Títulos e Valores Mobiliários 29.278 11.991 144,2% 

Despesas de Captação 42.805 12.367 246,1% 

Despesas com Empréstimos e Repasses 3.798 626 506,7% 

Despesas de PDD 13.139 7.458 76,2% 

Receita de Prestação Serviços e Tarifas 14.188 13.343 6,3% 

Despesa de Pessoal (+PLR) 10.546 9.632 9,5% 

Cobertura Desp. Pessoal / Receita Prestação de Serviços 134,5% 138,5% -4,0 p.p. 

Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 19.440 18.396 5,7% 

Despesas com Imposto de Renda e Contribuição Social 5.237 6.160 -15,0% 

Basileia 15,6% 16,0% -0,4 p.p. 

Agências 2.926 3.168 -242 

Unidades de Negócios 976 884 +92 

Número de Empregados  88.129 87.362 +767 

Clientes (em milhões) 75,5 71,2 +4,3 

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

 Elaborado pela Rede Bancários – DIEESE. 


