
 

 
 
 
 

Destaques das Demonstrações Financeiras do Banco Bradesco – Exercício de 2018 

 

O lucro líquido Recorrente do Banco Bradesco em 2018 totalizou R$ 21,564 bilhões, com 

crescimento de 13,4%, em relação a 2017 e de 6,6% no trimestre. O retorno sobre o Patrimônio Líquido 

médio anualizado (ROE) ficou em 19,0%, com aumento de 0,9 p.p. em doze meses. Segundo o Banco, o 

bom desempenho do resultado operacional foi impulsionado pela performance da margem financeira, 

redução das despesas com PDD, pelo crescimento das receitas de prestação de serviços e pelo resultado 

com operações de seguros, previdência e capitalização 

A Carteira de Crédito do banco apresentou crescimento de 7,8% em doze meses e 1,6% no 

trimestre, atingindo R$ 531,6 bilhões. As operações com pessoas físicas (PF) cresceram 11,0% em doze 

meses, chegando a R$ 194,7 bilhões. Os segmentos com maior destaque para PF foram o crédito pessoal 

(+17,8%), o consignado (+15,8%) e o CDC/LEASING Veículos (+14,0%). Já as operações com pessoas jurídicas 

(PJ) alcançaram R$ 336,9 bilhões, com crescimento de 6,1% em doze meses.  A principal alta ocorreu nas 

operações com micro, pequenas e médias empresas (10,1%) e a conta de Grandes Empresas cresceu 4,5%. 

O Índice de Inadimplência superior a 90 dias reduziu-se em 0,8 p.p em doze meses, ficando em 3,5%. As 

despesas com PDD foram reduzidas em 27,3%, totalizando R$ 18,2 bilhões.  

A receita com prestação de serviços e tarifas bancárias cresceu 5,0% em doze meses, totalizando R$ 

25,2 bilhões. Já as despesas de pessoal caíram 8,9%, atingindo R$ 19,1 bilhões. Assim, a cobertura destas 

despesas pelas receitas secundárias do banco, no período, foi de 131,8%. 

A holding encerrou o ano de 2018 com 98.605 empregados, com redução de 203 postos de 

trabalho em doze meses. No trimestre, porém, foram abertos 446 novos postos de trabalho. Segundo o 

banco, a elevação de postos no último trimestre “está relacionado ao aumento da força de vendas da rede 

de agências e o fortalecimento da área comercial de produtos do agronegócio, além do incremento do 

atendimento personalizado no segmento de alta renda”. Em doze meses, foram fechadas 132 agências. 
  

                          (R$ milhões) 

   Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Bradesco (4º trimestre de 2018). 

               Elaborado pela Rede Bancários – DIEESE. 

Itens 2018 2017 Variação  

Ativos Totais 1.287.292 1.211.272 6,3% 
Carteira de Crédito Expandida 531.615 492.931 7,8% 
Patrimônio Líquido 121.121 110.457 9,7% 
Rentabilidade (LL/PL) 19,0% 18,1% 0,9 p.p. 
Lucro Líquido Recorrente 21.564 19.024 13,4% 
Receita com as Operações de Crédito 69.816 72.677 -3,9% 
Despesas de Captação 39.468 56.531 -30,2% 
Despesas de PDD 18.225 25.084 -27,3% 
Rec. Prest. Serviços + Rendas de Tarifas (RPS) 25.220 24.028 5,0% 
Despesa de Pessoal + PLR  19.131 21.010 -8,9% 
Cobertura (RPS/DP) 131,83% 114,36% 17,47 p.p. 
Resultado antes da Tributação e Contribuições 23.947 20.029 19,6% 
Resultado com Impostos e Contribuições 4.697 5.144 -8,7% 
Taxa de Inadimplência (90 dias) 3,5% 4,7% -0,8 p.p. 

Índice de Basileia 17,8% 17,1% 0,7 p.p. 

Agências 4.617 4.749 -132 
Número de Empregados 98.605 98.808 -203 


