
 

 

Destaques das Demonstrações Financeiras do Banco Bradesco – 3º trimestre de 2022 
 

Nos primeiros nove meses de 2022, o Banco Bradesco obteve Lucro Líquido Contábil de R$ 19,295 bilhões, com 

alta de 2,8% em relação ao mesmo período de 2021. Contudo no 3º trimestre o resultado teve queda de 21,6% em relação 

a igual período do ano passado. O Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio Anualizado (ROAE) do banco ficou em 16,3%, 

com redução de 2,0 p.p. em doze meses. De acordo com o relatório do banco, a queda do lucro no 3º trimestre se deve ao 

aumento da taxa Selic que elevou o custo de captação do banco e ao aumento das despesas de PDD em função do cenário 

de maior inadimplência observado no período. 

A Carteira de Crédito Expandida do banco cresceu 13,6% em doze meses, atingindo R$ 878,571 bilhões. As 

operações com pessoas físicas cresceram 16,2% em doze meses, chegando a R$ 352,672 bilhões, com alta em todas as 

linhas e destaque para o cartão de crédito (38,8%); crédito pessoal (+19%); e CDC Leasing Veículos (+15%). O crédito para 

pessoa jurídica cresceu 11,9% em doze meses, alcançando R$ 525,899 bilhões. O segmento de pequenas e médias 

empresas cresceu 8,2% no período e o de grandes empresas cresceu 13,9%. Apesar do crescimento geral nas linhas de 

crédito é possível observar uma diminuição no ritmo em relação aos trimestres anteriores, provavelmente em função da 

deterioração econômica do país, com estagnação da renda, inflação, aumento do endividamento e da inadimplência. O 

Índice de Inadimplência superior a 90 dias ficou em 3,9%, com alta de 1,3 p.p. em comparação ao ano passado. As despesas 

com provisões para créditos de liquidação duvidosa (PDD) cresceram 72,7%, totalizando R$ 19,110 bilhões.  

A receita com prestação de serviços mais a renda das tarifas bancárias cresceu 4,1% em doze meses, totalizando 

perto de R$ 21,235 bilhões. Por sua vez, as despesas de pessoal mais PLR cresceram 11% no período, somando R$ 16,373 

bilhões. Com isso, nos nove primeiros meses de 2022, a cobertura dessas despesas de pessoal pelas receitas de prestação 

de serviços e tarifas do banco foi de 129,7%. 

A holding encerrou o 3º trimestre de 2022 com 88.374 empregados, com abertura de 638 postos de trabalho em 

doze meses (245 no trimestre). Nesse mesmo período foram encerradas 159 agências, enquanto foram abertas 29 

unidades de negócio, totalizando, ao final de setembro de 2022, 2.871 agências e 996 unidades de negócios. O total de 

clientes do banco aumentou em 4,3 milhões, totalizando 76,8 milhões de clientes. 

                                                                                                                                                                        (Em milhões) 

Itens 9M22 9M21 
Variação  

(12 meses)  

Ativos Totais 1.891.631 1.716.168 10,2% 

Carteira de Crédito Expandida 878.571 773.323 13,6% 

Patrimônio Líquido 156.884 147.606 6,3% 

Lucro Líquido Contábil 19.295 18.775 2,8% 

Lucro Líquido Recorrente 19.085 19.602 -2,6% 

Rentabilidade Recorrente (LLR/PL) 16,3% 18,3% -2,0 p.p. 

Taxa de Inadimplência (>90dias) 3,9% 2,6% +1,3 p.p. 

Receita das Operações de Crédito  77.060 55.765 38,2% 

Receitas com Títulos e Valores Mobiliários 45.351 20.020 126,5% 

Despesas de Captação 70.201 23.199 202,6% 

Despesas com Empréstimos e Repasses 6.119 4.606 32,8% 

Despesas de PDD 19.110 11.068 72,7% 

Receita de Prestação Serviços e Tarifas 21.235 20.406 4,1% 

Despesa de Pessoal (+PLR) 16.373 14.757 11,0% 

Cobertura Desp. Pessoal / Receita Prestação de Serviços 129,7% 138,3% -8,6 p.p. 

Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 25.235 27.401 -7,9% 

Despesas com Imposto de Renda e Contribuição Social 5.749 8.466 -32,1% 

Basileia 15,8% 15,2% 0,6 p.p. 

Agências 2.871 3.030 -159 

Unidades de Negócios 996 967 +29 

Número de Empregados  88.374 87.736 +638 

Clientes (em milhões) 76,8 72,5 +4,3 

          Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Bradesco (3º trimestre de 2022). 

 Elaborado pela Rede Bancários – DIEESE. 


