
 

Destaques das Demonstrações Financeiras do Banco Bradesco – Ano 2021 
 

No ano de 2021, o Banco Bradesco obteve Lucro Líquido Recorrente (que exclui eventos extraordinários) de R$ 

26,215 bilhões, com alta de 34,7% em relação ao ano de 2020, e queda de 2,3%, comparando-se o resultado do 4º 

trimestre (R$ 6,613 bilhões) ao trimestre imediatamente anterior (R$ 6,767 bilhões). O Retorno sobre o Patrimônio 

Líquido Médio Anualizado (ROAE) do banco ficou em 18,1%, com alta de 3,3 p.p. em doze meses. De acordo com o 

relatório, esse resultado se deve a performance das receitas de serviços e da margem financeira com clientes, além da 

alta da carteira de crédito. No trimestre, o lucro apresentou patamares elevados como resultado do bom desempenho 

de todas as receitas, principalmente, das operações de seguros, absorvendo a alta das despesas operacionais e com PDD. 

A Carteira de Crédito Expandida do banco cresceu 18,3% em doze meses e de 5,1% no trimestre, atingindo R$ 

812,7 bilhões, “em função da alteração do mix do portfólio e destaque para as operações com pessoas físicas e micro, 

pequenas e médias empresas, segmentos que demandam por maiores provisões”. As operações com pessoas físicas 

cresceram 23,2% em doze meses, chegando a R$ 320,8 bilhões, com alta em todas as linhas e destaque para o crédito 

imobiliário (+31,2%); cartão de crédito (30,5%); o crédito rural (25%); crédito pessoal (+21,2%) e crédito consignado 

(20,7%). O crédito para pessoa jurídica cresceu 15,3% em doze meses, alcançando R$ 491,9 bilhões. O segmento de 

pequenas e médias empresas cresceu 24,5% no período e o de grandes empresas apresentou alta de 11,0%.  

O Índice de Inadimplência superior a 90 dias, incluindo Pessoa Física e Pessoa Jurídica, ficou em 2,8%, com alta 

de 0,6 p.p. em comparação a 2020. Já as despesas com provisões para créditos de liquidação duvidosa (PDD) foram 

reduzidas em 38,7%, totalizando R$ 15,428 bilhões, porque, em 2020, o banco provisionou extraordinariamente em 

função das perspectivas negativas frente a pandemia, o que não se concretizou.  

A receita com prestação de serviços mais a renda das tarifas bancárias cresceu 4,9% em doze meses, totalizando 

R$ 27,5 bilhões. As despesas de pessoal mais PLR cresceram 6,0% no período, somando R$ 21,4 bilhões. Assim, em 2021, 

a cobertura dessas despesas pelas receitas de prestação de serviços e tarifas do banco foi de 128,66%. 

A holding encerrou o ano de 2021 com 87.274 empregados, com fechamento de 2.301 postos de trabalho em 

doze meses (no trimestre, foram fechados 452 postos de trabalho). No ano, foram encerradas 448 agências, enquanto 

foram abertas e 273 unidades de negócio. 

 

                                                                                                                                                                        (Em milhões) 

Itens 2021 2020 
Variação  

(12 meses)  

Ativos Totais 1.653.666 1.591.039 3,9% 

Carteira de Crédito Ampliada 812.657 686.968 18,3% 

Patrimônio Líquido 147.835 144.462 2,3% 

Lucro Líquido Recorrente 26.215 19.458 34,7% 

Rentabilidade (LL/PL) 18,1% 14,8% 3,3 p.p. 

Taxa de Inadimplência (>90dias) 2,8% 2,2% 0,6 p.p. 

Receita das Operações de Crédito  77.983 74.638 4,5% 

Receitas com Títulos e Valores Mobiliários 29.252 26.883 8,8% 

Despesas de Captação 39.487 25.672 53,8% 

Despesas com Empréstimos e Repasses 6.560 17.499 -62,5% 

Despesas de PDD 15.428 25.164 -38,7% 

Receita de Prestação Serviços e Tarifas 27.529 26.232 4,9% 

Despesa de Pessoal (+PLR) 21.397 20.188 6,0% 

Cobertura Desp. Pessoal / Receita Prestação de Serviços 128,66% 129,94% -1,28 p.p. 

Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 30.496 5.091 499,0% 

Imposto de Renda e Contribuição Social -8.341 11.652 - 

Basileia 15,8% 15,8% - 

Agências 2.947 3.395 -448 

Unidades de Negócios 988 715 +273 

Número de Empregados 87.274 89.575 -2.301 

          Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Bradesco (4º trimestre de 2021). 

 Elaborado pela Rede Bancários – DIEESE. 


