
Bradesco: maior lucro da história 
Resultado do trimestre superou o de todas as instituições brasileiras 

COMBINAÇÃO - Resultado deveu-se à melhora do crédito e à redução dos custos com inadimplência 

O Bradesco anunciou on
tem um lucro líquido de R$ 
2,103 bilhões no primeiro tri
mestre deste ano, resultado 
22% superior ao do mesmo pe
ríodo de 2009. O banco foi 
favorecido pelo aumento da 
carteira de crédito e despesas 
menores com provisão para 
perdas com calotes. O lucro lí
quido do Bradesco também foi 
o maior de umbanco privado do 
país da história, segundo a con
sultoria Economática. 

- Esse resultado deveu-se à 
combinação de melhora do 
crédito e à redução dos custos 
por perdas esperadas com ina
dimplência — resumiu o v i 
ce-presidente executivo do 
Bradesco, Domingos Abreu. 

No primeiro quarto do ano, 
a carteira de crédito do segundo 
maior banco privado brasileiro 
cresceu 10,4%eml2meses, pa
ra R$ 235,238 bilhões, com 
destaque para o varej o, com ex
pansão de 16,7% no período. 

O banco manteve a expec
tativa de ampliar a concessão de 
financiamentos em até 25% em 
2010, com foco nos segmentos 
de crédito consignado e parape-
quenas e médias empresas. 

Ao mesmo tempo em que a 
demanda por empréstimos su
biu, o banco viu seu índice de 
inadimplência, medido pelo 
saldo de operações, vencidas 
com prazo superior a 90 dias, 
cair a 4,4%, ante 4,9% do final de 

dezembro, embora ainda acima, 
dos 4,2% de março de 2009. 

Comisso, oBradesco reduziu 
o volume de despesas com pro
visões de perdas para R$ 2,188 
bilhões, uma queda de 18,8%so-
bre dezembro e de 20,8% em 
relação ao fim do primeiro tri
mestre do ano passado. 

Imóveis novos na Caixa 
O número de financiamentos 

de imóveis novos contratados 
com a Caixa Econômica neste 
anojá é o maior em mais de 20 

anos, considerando quadrimes
tres, segundo o vice-presidente 
de governo da instituição, Jorge 
Hereda. O montante também é 
superior ao total de contratações 
de todo o ano de 2007. O de
sempenho, acrescenta a Caixa, 
serve também como uma pro
jeção para o resultado do ano. 

Em abril, até o dia 23, as con
tratações de financiamento pela 
Caixa cresceram 126% em re
lação ao mesmo mês do ano an
terior, atingindo recorde, com o 
empréstimo de R$ 19,6 bilhões 

para 323.268 famílias. Somado 
aos negócios previstos no Feirão 
da Caixa, que deve movimentar 
cerca de R$ 3,5 bilhões, a ins
tituição esperasuperaramarcade 
R$ 55 bilhões em volume de 
financiamento imobiliário, po
dendo chegaraR$ 60 bilhões até 
o final do ano. 

A taxa de inadimplência em 
financiamentos contratados 
com a instituição se manteve es
tável em 1,46% em fevereiro. 
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