


ATUAÇÃO NA COVID-19

Apresentação
É impossível falar de um ano como 2020 
sem considerar os impactos gerados 
por uma pandemia sem precedentes e 
que mudou a forma como enxergamos 
nossas relações com o trabalho, com as 
pessoas e com o planeta.
 
O foco na gestão de fatores ambientais, 
sociais e de governança, e a contribuição 
efetiva para o desenvolvimento 
sustentável cresceram e se tornaram 
elementos ainda mais importantes 
e presentes em nossas decisões 
– não apenas por uma questão de 
responsabilidade, mas também como 
uma crença e estratégia de negócios.
 
Esse foi o ano em que revisamos nossa 
estratégia corporativa, definindo 
agendas positivas associadas a todos os 
nossos negócios e algo sempre presente 
na história do banco: a centralidade 
no cliente. Investimos ainda mais em 
tecnologia para facilitar não só nossa 
comunicação, mas acelerando mudanças 
na forma e na facilidade com que as 
pessoas interagem com o Bradesco. 

 
Apesar das incertezas, em 2020 também 
entregamos resultados sólidos com 
o crescimento de nosso lucro líquido 
trimestral ao longo do ano, a evolução 
da carteira de crédito expandida e um 
expressivo aumento no número de 
contratações por nossos Canais Digitais – 
um cenário que reforça a importância de 
tornar a experiência bancária ainda mais 
conveniente, moderna, rápida e segura 
para o cliente.
 
Se já atuávamos de forma comprometida 
e responsável, nesta “Década da Ação”, 
como os próximos 10 anos vêm sendo 
chamados pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), queremos ser 
protagonistas da mudança. Assim, nas 
próximas páginas, você vai conhecer 
como colocamos em prática essa 
estratégia que nos faz únicos e, há quase 
oito décadas, é aplicada por meio de um 
ecossistema em constante evolução. 

 
Boa leitura!
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*  Ao longo do relatório, será ilustrada a contribuição
direta e indireta da Organização à Agenda 2030 – 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Saiba 
mais sobre os ODS priorizados no Capítulo de 
Sustentabilidade, nas páginas 47 e 48.

ODS priorizados pelo Bradesco

Como Ler o  
Relatório*

A cada capítulo, indicamos as 
correlações entre os temas tratados 
e os capitais propostos pela 
metodologia de relato integrado, 
os stakeholders impactados e os 
Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) para os quais 
nossas atividades contribuem. 
A correlação é feita por meio de 
ícones (veja ao lado). 

As sociedades controladas 
são sempre apresentadas por 
seus nomes. Quando falamos 
sobre nossa equipe profissional, 
empregamos sempre o termo 
“funcionário”. A expressão 
“colaborador” é usada somente 
para nos referirmos aos prestadores 
de serviço terceirizados.
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Canais de Contato  
Dúvidas, sugestões ou críticas sobre a publicação  
podem ser feitas no site de Relações com Investidores 
(www.bradescori.com.br/) ou encaminhadas para o  
e-mail: investidores@bradesco.com.br.  
GRI 102-53

Facebook

Instagram

LinkedIn

YouTube

Twitter

Também estamos presentes 
nas redes sociais:

https://www.bradescori.com.br/
mailto:investidores%40bradesco.com.br?subject=Relat%C3%B3rio%20Anual%202020
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 MENSAGEM DO  
Presidente  
do Conselho  
de Administração GRI 102-14

Luiz Carlos Trabuco Cappi

Presidente do Conselho  
de Administração
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 MENSAGEM DO  
Presidente  
do Conselho  
de Administração GRI 102-14

2020 foi um ano sem igual. 
Marcado pela pandemia de 
covid-19, ele nos colocou à prova 
e se apresentou como um dos 
momentos mais desafiadores de 
nossa história. Porém, mesmo 
em um cenário tão adverso, 
enxergamos oportunidades que 
fizeram com que, mais uma vez, 
reinventássemo-nos sob o olhar 
da inovação e da evolução. 

Reforçamos nossa principal 
missão – foco 100% no cliente –, 
estando sempre ao seu lado nesse 
período de tantas incertezas. 
Nós acreditamos no Brasil e na 
capacidade do seu povo em 
superar desafios e gerar riquezas. 
Posso dizer que estamos otimistas 
com relação ao futuro.

Desde o início das nossas atividades, 
temos um olhar atento para a 
responsabilidade social e o grande 
exemplo é a Fundação Bradesco. 
Primamos pela vida das pessoas e 
pela continuidade das empresas, 
e isso não foi diferente mesmo 
durante a pandemia. Seguimos 
atentos à saúde e à segurança de 
nossos funcionários, colaboradores 
e clientes. Intensificamos o uso e 
disponibilização de soluções digitais, 
cuidando para que todos possam 
continuar suas atividades enquanto 
experimentam as restrições 
impostas pelo momento atual.

Em 2020, empresas e investidores 
ao redor do mundo reforçaram 
seu comprometimento com os 
aspectos ambientais, sociais e de 
governança (ASG). No Bradesco, 
a sustentabilidade faz parte 
da estratégia e ganhou ainda 
mais força no último ano, o que 
resultou na ampliação da nossa 
atuação em finanças sustentáveis 
e na adoção do uso exclusivo de 
energia renovável e neutralização 
de carbono das operações. 

Em 2021, empreenderemos 
esforços ainda maiores para que 
os negócios do Bradesco gerem 
cada vez mais valor de longo 
prazo para os nossos diversos 
stakeholders e contribuam com 
o alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), como direcionar a força da 
inovação para sustentabilidade, 
aprimorar a gestão de fatores 
climáticos em nossas decisões 
de negócios e potencializar 
a transparência sobre nossas 
práticas e desempenho. 

A perenidade de nosso negócio 
também está embasada em 
princípios que fazem parte de 
ações diárias, como o cuidado na 
gestão do capital, dos ativos e 
dos passivos (asset and liability 
management) do banco e da 
seguradora, bem como a busca 
pela remuneração adequada do 
capital aos acionistas.

Acreditamos na força do mundo 
digital e no uso intensivo 
de dados para melhorar a 
experiência do cliente sem deixar 
de lado o tradicional: atendimento 
de qualidade e relacionamento 
transparente. A ordem do dia é 
transformação, e procuramos 
nos adequar a um mundo que 
passa por uma constante quebra 
de paradigmas. Hoje, temos uma 
plataforma completa para todos 
os momentos de vida de nossos 
clientes e cobertura nacional e em 
pontos estratégicos no exterior, 
garantindo presença física e 
digital para atender todos os 
perfis de clientes. 

Nossa meta para 2021 e para os 
próximos anos é usar o poder 
da inovação em processos 
tradicionais. É olhar para aquilo 
que fizemos até agora e entender 
a necessidade dos clientes no 
presente, mas sempre focando no 
futuro. Observamos a evolução da 
humanidade e procuramos adequar 
nosso desempenho e performance 
para crescer com ela, cumprindo,  
assim, a missão que nos cabe da 
melhor forma possível, sempre 
dentro da ética e da transparência 
que nos guiaram até aqui.

Luiz Carlos Trabuco Cappi
Presidente do Conselho  
de Administração

MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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MENSAGEM DO  
Diretor-Presidente  
 GRI 102-14

Octavio de Lazari Junior

Diretor-presidente e CEO
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Neste ano, em meio a tantas 
incertezas, encontramos novas 
possibilidades. Aprendemos 
ainda mais, evoluímos e não 
ficamos distantes dos nossos 
clientes, assim como não 
deixamos de contribuir com o 
desenvolvimento do País. Agimos 
rápido para garantir entregas, 
mas tudo sempre seguindo os 
procedimentos necessários para a 
saúde dos funcionários e clientes.

O cliente é o centro de nossa 
estratégia, algo que está em nosso 
DNA. Com base nas necessidades, 
momentos de vida e sonhos 
desses clientes, adaptamo-nos e 
moldamos o nosso crescimento. 
São eles que nos movem. Cada 
cliente é único, e conhecer sua 
essência e demanda é a forma de 
garantirmos um relacionamento 
assertivo e de confiança em 
nossas ofertas, bem como a 
perenidade dos negócios. 

Durante o ano, demos apoio 
financeiro e logístico a diversas 
iniciativas; postergamos e 
renegociamos operações 
de crédito; e investimos no 
uso intensivo de dados para 
atuarmos de forma mais precisa 
no atendimento a necessidades 
específicas, passando a usar 
a modelagem por personas 
– mapeamento de grupos de 
clientes com características 
semelhantes. Trabalhamos lado 

a lado com as pessoas e as 
empresas para reduzir os impactos 
nos períodos mais desafiadores. 
Seguimos juntos, seja para 
conquista de objetivos, seja para a 
superação das dificuldades. 

A pandemia acelerou tendências 
que já estavam acontecendo, 
como a evolução no uso de 
Canais Digitais. Em 2020, 98% 
das transações realizadas foram 
por esses meios, destacando os 
acessos via Mobile e Internet, que 
apresentaram um crescimento 
de 14% em comparação ao ano 
anterior. Também evoluímos na 
cobrança e recuperação de crédito 
com a migração para o digital. 

Nesse contexto, seguimos 
nossa estratégia de inovação, 
impulsionando o next, nosso banco 
100% digital; o Bitz, nova empresa 
do Grupo que atua no mercado 
brasileiro de carteiras digitais e 
contas de pagamento; e a Ágora 
Investimentos, que atua de forma 
complementar e essencial em 
nosso portfólio. Além disso, a BIA 
(Bradesco Inteligência Artificial) 
se torna cada vez mais presente 
na vida dos usuários, resultado 
de investimentos em tecnologias, 
algoritmos e informação.

Em 2020, também pudemos 
anunciar que, pela 15ª vez, o 
Bradesco integra o Índice de 
Sustentabilidade Dow Jones, 

compondo as carteiras Mundo e 
Mercados Emergentes no ciclo 
2020–2021. Entre os 250 bancos 
avaliados globalmente, alcançamos 
a quinta posição e a melhor 
performance do setor no Brasil. 

Encerramos o ano com lucro 
líquido recorrente de R$ 19,5 
bilhões. Tivemos uma sólida 
performance operacional e, 
ao longo do ano, constituímos 
provisões para perdas de crédito, 
deixando o nosso balanço 
robustecido para enfrentar a 
potencial inadimplência gerada 
pela pandemia.

Para 2021, seguimos com o propósito 
de unir preservação ambiental, 
ações sociais e governança 
corporativa em todos os nossos 
negócios, com a certeza de que 
estamos no caminho certo. Será um 
ano desafiador, considerando as 
incertezas que ainda permanecem 
em relação à pandemia e à situação 
econômica e fiscal do País. Porém, 
estamos esperançosos com as 
oportunidades que o futuro nos 
traz e continuaremos cuidando 
da saúde financeira das pessoas 
e dos empreendedores, sempre 
com responsabilidade econômica 
e foco na perenidade do negócio 
e na satisfação dos acionistas e de 
nossos clientes. 

Octavio de Lazari Junior
Diretor-presidente e CEO
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ATUAÇÃO NA COVID-19

Resultados GRI 102-7

Lucro líquido de  

R$ 19,5 bilhões

Valor adicionado de  

R$ 57,1 bilhões

R$ 5,1 bilhões de lucro líquido  
em operações de seguro

R$ 1,6 trilhão  
de ativos totais

Cliente  
no Centro GRI 102-7 | SASB FN-CF-000.A, FN-CF-000.B, FN-CB-000.A

32,3 milhões  
de correntistas

21,2 milhões  
de clientes com perfil digital1

54.522 máquinas  
de autoatendimento

Varejo  

3.049 agências

3.915 PAs

822 PAEs

708 unidades de negócios

39.100 unidades do  
Bradesco Expresso 

30.694 máquinas Bradesco

23.828 máquinas Banco24Horas

37,9 milhões  
de clientes não correntistas 
(ou seja, que possuem 
produtos da Organização, 
exceto conta-corrente)

8.840 agências + Postos de Atendimento 
Expresso (PAEs)/Postos de Atendimento (PAs)

70,2 milhões  
de clientes

30,6 milhões  
de clientes segurados

79.870  
postos de atendimento

1.  Considerados clientes que usaram canais Mobile e/ou Internet (Pessoa Física e Pessoa Jurídica).
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2020 EM NÚMEROS

Tecnologia  
e Inovação

BIA: 426,3 milhões  
de interações em 2020

R$ 6 bilhões  
investidos em 
tecnologia por ano

+ de 700 agências  
convertidas em Pontos de 
Atendimento em 2020

O Bradesco é o primeiro 
banco privado a criar uma linha 
de crédito exclusiva para o PIX2

979.4 mil contas abertas via app  
(897 mil contas clientes PF  
e 82.4 contas clientes PJ)

98% de transações 
realizadas em canais digitais

Comprometimento  
com o acionista 
R$ 226,8 bilhões  
de valor de mercado

Nossas 
Pessoas GRI 102-7

89.575 
funcionários

50,6%  
mulheres

26,5%  
negros

4.248 funcionários 
com deficiência

1.118  
estagiários

2. Fonte: Site Conta-Corrente.com: 
 https://www.conta-corrente.com/bancos/bradesco/bradesco-comeca-oferecer-credito-por-meio-do-pix/#:~:text=Bradesco%20  

    %C3%A9%20o%20primeiro%20banco%20privado%20a%20criar,no%20pr%C3%B3prio%20aplicativo%2C%20antes%20de%20
    finalizar%20a%20contrata%C3%A7%C3%A3o.
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Doações  
Incentivadas

Mais de R$ 35 milhões destinados a projetos apoiados 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a projetos 
que asseguram os direitos sociais do idoso e ao Programa 
Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon)

2020 EM NÚMEROS

Sustentabilidade  

em Destaque
Banco privado brasileiro com 
a melhor posição no Índice de 
Sustentabilidade Dow Jones 

Upgrade na classificação  
do MSCI ESG Ratings3, passando de 
A para AA, o que posiciona a Organização 
entre as líderes dos 200 bancos 
avaliados globalmente

Upgrade na avaliação do CDP 
Climate Change, de B para 
A-, integrando o grupo das 
empresas líderes na gestão de 
Mudanças Climáticas

1º banco brasileiro a aderir 
à Partnership for Carbon 
Accounting Financials (PCAF), 
iniciativa global para mensurar as 
emissões de carbono geradas pelos 
negócios de instituições financeiras

Lançamento do Plano 
Amazônia, uma parceria com 
o Itaú e Santander, atuando na 
promoção do desenvolvimento 
sustentável da Amazônia

100%   
das operações abastecidas por 
energia de fontes renováveis

100%   
das emissões de carbono 
operacionais neutralizadas

Emissão do 1º título 
sustentável do Bradesco, 
que captou R$ 1,2 bilhão 
para financiar ativos com 
foco climático

Classificado pelo 3º ano 
consecutivo na categoria Prata 
do “The Sustainability Yearbook”, 
publicação da S&P que reconhece 
anualmente as empresas 
com as melhores práticas em 
sustentabilidade em todo o mundo 

3.  MSCI ESG Ratings: índice projetado para medir a resiliência de uma empresa a riscos ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes para a indústria.
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Para saber mais, acesse  
www.bradescosustentabilidade.com.br

2020 EM NÚMEROS

Desde 1956

+ de 46 mil  
alunos beneficiados, sendo cerca de 87% da 
comunidade atendida pela fundação

R$ 680,3 milhões  
investidos em 2020

1,9 milhão  
de alunos na modalidade a distância 
previstos por meio da Escola Virtual

Fundação  
Bradesco
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2020 EM NÚMEROS

7.581 fornecedores  
cadastrados na base

1.377 fornecedores  
homologados no ano

2.492  
fornecedores com 
relacionamento 
(contratos ativos)

R$ 18,6 bilhões  
em volume de  
compras (Spend)

Fornecedores

Bradesco 
Seguros

Mais de 1,3 milhão de itens 
comercializados via Internet 
Banking, ATM e Mobile

30,6 milhões de segurados/
participantes  da Previdência e 
clientes Capitalização

Mais de 6 milhões  
de downloads no app 
Bradesco Seguros 

Participação no 
mercado segurador 

de 22,4%
Mais de R$ 32,7 bilhões  
de indenizações e  
benefícios pagos

Bradesco Saúde Efetivo: 13 
estados + DF com mais  de 

74 mil beneficiários

Atendimento Primário  

19 unidades Meu Doutor/ 
Novamed em funcionamento

SASB FN-IN-000.A
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ATUAÇÃO NA COVID-19

Atuação na 
Covid-19
Em 2020, tivemos momentos de preocupações e desafios, mas 
seguimos investindo em diversos setores da sociedade, em 
especial, no combate ao Coronavírus por meio do nosso processo 
de Doação Social. 

Contribuímos para vencer a pandemia, situação que ainda 
estamos vivenciando, trabalhando em conjunto com outros 
bancos para aquisição e doação de 5 milhões de kits para 
aplicação de testes rápidos, 30 tomógrafos computadorizados, 
30 equipamentos PCR de diagnóstico de infecções em tempo real 
e 15 milhões de máscaras, atendendo ao Ministério da Saúde e a 
secretarias estaduais. 
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ATUAÇÃO NA COVID-19

Preparação de Infraestrutura   
para Nossos Usuários 

 

Utilização da tecnologia de IRC (Ionização Rádio Catalítica) em 
centrais de ar-condicionado para a eliminação de vírus (inclusive certificado para 
Coronavírus), fungos e bactérias

Preparação dos prédios administrativos com comunicação 
visual, tapetes sanitizantes, estações de descontaminação, self-cleaning para estações de 
trabalho, fitas de íons de prata para proteção para superfícies de contatos e dispenser de 
álcool em gel espalhados por toda Organização

Aquisição de  

385.000 máscaras  
de tecidos

Aquisição de  

170.487 faceshields

Aquisição de  
9.400 galões  
de 5 litros de álcool em gel

3 milhões gastos  
com desinfecção de  
ambientes corporativos

46 milhões gastos  
com limpeza extra

Criação de protocolos 
em relação a limpeza, higienização  
e sanitização
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ATUAÇÃO NA COVID-19

Saúde e  
Bem-Estar de 
Nossas Pessoas
GRI 103-2; 103-3

 
Em 2020, devido ao avanço do 
Coronavírus, promovemos ações 
para proteger todos os nossos 
funcionários, entre elas: 

  Programa de Bem-Estar e 
Qualidade de Vida do Bradesco – 
Viva Bem à frente das ações.

  Adoção do Trabalho Remoto 
como principal estratégia de 
contingência, disponibilizando 
as ferramentas necessárias para 
que os milhares de funcionários 
conseguissem exercer as 
funções em casa. 

  Investimentos em infraestrutura 
de tecnologia – em função da 
VPN – e em novos equipamentos, 
como notebooks, CPUs, 
headphones e celulares.

  Novas formas de 
compartilhamento de 
informações por meio de 
ferramentas como Yammer, 
Stream e Teams, deixando 
nosso time cada vez mais 
integrado e conectado.

  Divulgação de orientações, 
por meio de e-mail marketing 
e cartilha disponibilizada no 
Portal Corporativo, com dicas 

e orientações a respeito dos 
cuidados preventivos em 
feriados e festas de fim de ano, 
com o intuito de sensibilizar 
os funcionários em relação à 
transmissão do Coronavírus 
nesse período.

  Divulgação de vídeos 
explicativos sobre a temática 
covid-19. Também foram 
entrevistados os doutores David 
Uip (infectologista) e Ricardo do 
Amaral (psiquiatra) a respeito 
de detalhes sobre cuidados e 
prevenção da covid-19, além 
dos impactos emocionais 
relacionados ao  
isolamento social.

  Em regiões críticas, ou seja, com 
alto índice de casos positivos 
de covid-19 (como Manaus, 
Belém e São Luís), realização 
de contatos ativos com os 
funcionários, por meio da equipe 
de médicos e enfermeiros, para 
reforçar medidas de cuidado e 
prevenção; monitorar estado de 
saúde; e verificar a necessidade 
de apoio psicossocial.

  Acesso gratuito para todos 
os funcionários e estagiários 
a diversas soluções de 

Oferecemos, gratuitamente, 
141 mil testes sorológicos 
para a detectar a covid-19  
a todos os nossos funcionários  
e estagiários

1.200 participações  
em atividades físicas 
transmitidas on-line

aprendizagem on-line, oferecido 
pela Unibrad por meio do 
integrarh, nossa plataforma de 
Capital Humano. Dentre essas 
soluções, destacamos o curso 
de inglês disponibilizado em 
parceria com a English Live.

  Antecipação do 13° salário  
dos funcionários.

  Flexibilidade na distribuição 
dos valores dos benefícios 
entre vale-refeição e vale-
alimentação conforme 
necessidade do funcionário.

Para mais informações sobre nossa atuação de  
enfrentamento à covid-19, acesse o Relatório de Capital Humano
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Apoio aos 
Clientes
Estamos em plena capacidade 
operacional para desempenhar 
tanto as funções administrativas 
(backoffice) quanto as dos nossos 
times comerciais/rede de agências 
para servir nossos clientes, 
seguindo todos os procedimentos 
de segurança orientados pelo 
Ministério da Saúde, destacando 
a utilização de máscaras, a 
disponibilização de álcool em gel 
para funcionários e clientes, e a 
adoção de distância mínima entre 
clientes no ambiente das agências.

Participação nos seguintes 
programas do governo:

Programa Nacional de Apoio às 
Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe): 
linha de crédito emergencial 
(por meio de garantia do Fundo 
Garantidor de Operações, 
administrado pelo Banco do Brasil) 
que facilitou o acesso ao crédito, 
fortalecendo os pequenos negócios 
e a manutenção de empregos. Em 
2020, destinamos R$ 2,7 bilhões 
para o Pronampe.

Programa Emergencial de 
Suporte ao Emprego (PESE): em 
2020, o Bradesco destinou R$ 1,6 
bilhão para essa linha de crédito 
destinada ao financiamento da folha 
de pagamento de empresas com 
faturamento entre R$ 360 mil a  
R$ 50 milhões (considerando o 
grupo econômico), sem nenhuma 
restrição ou pendência com o Banco.

Capital de Giro para a 
Preservação de Empresas (CGPE): 
essa linha de crédito especial para 
auxiliar empresas a manterem e 
impulsionarem suas atividades teve, 
em 2020, R$ 3,3 bilhões destinados 
pelo Bradesco. 

Programa Emergencial de Acesso 
ao Crédito (FGI PEAC): linha de 
crédito para expandir o acesso 
ao crédito minimizando o risco da 
operação por meio de garantia 
complementar do Fundo Garantidor 
para Investimentos (FGI), cujo 
administrador é o BNDES. No ano, o 
Bradesco destinou R$ 15,5 bilhões 
para o programa.

Ações para a Comunidade 
 
•    Ativação, reforma, aquisição de 

equipamentos e climatização 
de leitos de UTI em hospitais e 
Santa Casa

•    Doação de 26 mil testes 
para atender comunidades, 
especialmente os profissionais 
de saúde

•   Apoio aos cientistas da 
Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo 
(USP) no desenvolvimento de 
respiradores a baixo custo

•   Doação de 150 mil 
cestas básicas para atender 
comunidades municipais

•    Adoção de leitos de UTI  
de uma das alas hospitalares 
do Hospital das Clínicas 
destinada a pacientes  
onco-hematológicos

•   Apoio ao projeto de 
adequação da fábrica  
para produção de vacinas,  
do covid-19 e outras,  
do Instituto Butantã

•    Construção do Hospital  
de Campanha do Leblon, 
no Rio de Janeiro (RJ), e de 
Salvador (BA)

•    Aquisição de testes  
para covid-19
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Compromisso com o  
Ecossistema de Inovação

 
Book de oportunidades: 
soluções desenvolvidas, 
adaptadas e 

compartilhadas por startups 
do ecossistema inovabra para 
minimizar as consequências  
da pandemia.

Eventos e conteúdos 
on-line (plataforma de 
streaming inovabra): 
mais de 65 mil pessoas 

foram impactadas pelos eventos 
que passaram a ser transmitidos 
e acessados posteriormente de 
forma remota pela plataforma de 
conteúdos criada para o público 
externo e interno, com vídeos sobre 
tecnologia, sociedade e negócios. 

habitat digital: o modelo 
de operação do habitat 
foi ampliado também 
para o digital. O novo 

formato, complementar ao físico, 
pode abrigar startups e empresas 
de todo o País que queiram ter 
acesso à inovação aberta.  
Ao longo de 2020, foram realizadas 
529 atividades de coinovação 
com grandes corporações e 159 
contratos foram fechados.

Funcionários
•   90% do quadro de funcionários 

da Bradesco Seguros em 
trabalho remoto.

•   Para os funcionários da linha de 
frente, foi estabelecido rodízio 
de trabalho, respeitando o 
distanciamento entre os postos 
de trabalho e utilizando os 
equipamentos necessários  
de proteção.

•   Parceria com o Grupo Fleury 
para a realização de testes 
sorológicos (IGM e IGG) para 
detectar o novo Coronavírus. 
Também disponibilizamos 
vacina contra a gripe em 
sistema de drive thru.

•    Treinamentos corporativos a 
distância por meio da parceria 
entre UniverSeg e Unibrad 
para funcionários, corretores e 
parceiros de negócios.

•   Implementamos o  
Treinamento de Mindfulness, 
que ensina técnicas para a 
concentração com foco no 
presente, proporcionando 
consciência plena.

•    Com foco em manter a 
qualidade de vida em meio à 
quarentena, disponibilizamos 
para nossos funcionários e 
parceiros de negócios uma 
série de 10 vídeos com o Monge 
Satyanatha, reunindo dicas e 

orientações sobre como lidar 
com sentimentos e emoções 
desencadeados pelo  
momento atual e como  
praticar a respiração.

•   Lives especiais aos nossos 
parceiros de negócios de todo 
o Brasil com informações 
relevantes que orientam o 
corretor a inovar diante do 
cenário atual.

•   Ciclo de palestras do Você 
em Foco, que proporciona 
o autoconhecimento e 
desenvolvimento dos  
nossos funcionários. 

Grupo Bradesco Seguros
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Clientes
•    Lançamento de um hotsite com  

informações e orientações a respeito  
do novo Coronavírus.

•   Serviços de atendimento à distância a  
todos os segurados, disponível 
gratuitamente 24 horas, de segunda a 
segunda, incluindo feriados.

•   Reembolso de todos os tipos de 
procedimentos médicos de forma  
100% digital.

•   Manutenção dos valores dos prêmios de 
2019 no ato de renovação das apólices de 
qualquer seguro individual automotivo.

•   Isenção de franquia na troca de vidros  
para profissionais de saúde que possuírem  
o Bradesco Seguro Auto.

•   Meu Doutor Novamed: oferta de 
atendimento exclusivo para casos  
suspeitos de covid-19.

•   Lançamento de plataforma de  
telemedicina para atendimento em  
diversas especialidades médicas.

Sociedade
•   A Bradesco Saúde contribuiu para a expansão 

da reestruturação e adequação do Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), reativando leitos para atendimento 
exclusivo a pacientes com covid-19.

•   Apoio na construção de hospital de 
campanha no Rio de Janeiro voltado para 
atendimento exclusivo aos pacientes do 
SUS com Coronavírus.

•   Viabilização de 26 mil testes de diagnóstico 
da covid-19 em São Paulo: acordo com 
a Secretaria de Saúde do Estado de São 
Paulo e o Instituto Butantan para ampliar a 
capacidade de processamento de exames 
para diagnóstico da covid-19 destinados 
prioritariamente aos profissionais de saúde 
que estão na linha de frente de atendimento 
à população.

•   Parceria com a Rede D’Or no financiamento 
para a criação de 56 leitos destinados a 
pacientes oncológicos e hematológicos 
do SUS com Coronavírus no Hospital das 
Clínicas de São Paulo.

•   Parceria para a reativação de leitos 
exclusivamente para pacientes com 
covid-19 no Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho, na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro.

•   O Grupo Bradesco Seguros, em parceria 
com a Coca-Cola do Brasil e Coca-Cola 
FEMSA, se uniu ao Grupo Fleury para 
ampliar a capacidade de processamento de 
26 mil testes de diagnóstico para o novo 
Coronavírus para os profissionais de saúde 
do Estado de São Paulo.
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Sobre este 
Material
Nosso Relatório Integrado reúne as principais ações e resultados 
do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020 em torno dos 
quatro pilares da nossa estratégia (Cliente, Transformação Digital, 
Pessoas e Sustentabilidade) e dos 12 tópicos atualmente considerados 
os mais relevantes por nós e nossos públicos, e que serão mostrados 
logo adiante no processo de revisão da materialidade. Sempre que 
pertinente, traz também informações relativas aos primeiros meses 
de 2021, em linha com nosso compromisso de divulgar informações 
atualizadas a nossos públicos de relacionamento. A cobertura das 
divulgações sociais e ambientais é maior do que 75% da receita 
da Organização. Todos os indicadores de Capital Humano possuem 
uma cobertura acima de 75% do FTE. Este relatório foi preparado em 
conformidade com as Normas GRI: opção Essencial. 
GRI 102-50, 102-51, 102-52, 102-54

Na publicação, apresentamos nosso DNA, a forma como nos organizamos 
e nossa visão estratégica para, em seguida, relatarmos as principais 
entregas nos três eixos que compõem a gestão sustentável do negócio: 
econômico, social e ambiental.
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Índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE), da B3  
(Brasil, Bolsa, Balcão)

Diretrizes da Task Force on 
Climate-Related Financial 
Disclosures (TCFD) sobre riscos 
e oportunidades ligados às 
mudanças climáticas

Relato Integrado, do 
International Integrated 
Reporting Council (IIRC)

Índice de Sustentabilidade 
Dow Jones (DJSI,  
na sigla em inglês)

Código Abrasca de 
Autorregulação e Boas Práticas 
das Companhias Abertas

Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB)

CDP Climate Guidance

Measuring Stakeholder 
Capitalism Towards Common 
Metrics and Consistent  
Reporting of Sustainable 
Value Creation

Amazônia (AM)

Agenda 2030 dos Objetivos  
do Desenvolvimento  
Sustentável (ODS), da ONU

Para atender à crescente 
demanda por reporte e 
transparência de informações 
ambientais, sociais e de 
governança (ASG), esse relatório 
segue as seguintes diretrizes, 
metodologias e frameworks:
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Em 2020, realizamos a 
revisão estratégica da nossa 
materialidade. O processo 
de revisão elencou os temas 
relevantes conforme as 
expectativas de nossos 
stakeholders. A metodologia 
adotada considerou os pilares 
estratégicos do Bradesco; 
análise da concorrência nacional 
e internacional e de estudos 
setoriais, como: Índice de 
Sustentabilidade Dow Jones 
da Standard & Poor’s (S&P), 
Sustainability Accounting Standard 
(SASB Standard) for Commercial 
Banks and Investment e The 
Global Risks Report 2020 do World 
Economic Forum; e o alinhamento 
com a Agenda 2030.

Como resultado dessa primeira 
análise, a lista de temas e seus 
respectivos subtemas voltados ao 
negócio do Bradesco foi revista. 
Em paralelo, com os inputs dos 
gestores do negócio e estudo do 
setor, foi feito o mapeamento dos 
públicos que foram consultados 
para a priorização dos temas 
listados. Para esse processo, 
foram utilizadas as diretrizes da 
Norma AA1000 de engajamento 
de stakeholders. No total, foram 
cerca de 400 interações com os 
seguintes públicos:

Materialidade

A consulta foi realizada entre os 
meses de novembro e dezembro 
por meio de entrevistas com a alta 
administração da Organização, 
investidores e reguladores; e 
utilizada uma pesquisa on-line 
com os demais públicos.

Cabe destacar a participação 
de membros do Conselho de 
Administração e de investidores 
nesse processo, demonstrando seu 
total engajamento e entendimento 
sobre os desafios que a Organização 
enfrenta. Esse alinhamento define 
os rumos na busca por soluções que 
abrangem todos os stakeholders. 
A imagem a seguir mostra a 
nova ordenação dos temas mais 
importantes da Organização.
GRI 102-26, 102-47, 103-1

 Alta Liderança

 Clientes

 Fornecedores

 Funcionários

 Investidores

  Órgãos reguladores e 
associações setoriais

 Sociedade

GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44

24 

BRADESCO  Relatório Integrado 2020



SOBRE ESTE MATERIAL

 
 

F

G

CD

CL

CD

CL

PI

PI

F

CL PI
AI

10

1

4

8
10

1 4
5

13

8

T
E

C
N

O
LO

G
IA

 E
 IN

OVAÇÃO

CLIEN
TES

CAPITAL HUMANO

5
AI

9

8

7

6

12

GESTÃO D

E R
IS

CO
S

F

CD

R
EG

U
LA

M
EN

T
A

Ç
Ã

O
 E CO

M
PLIANCE

F

CD

MERCADO E CONCORRÊNCIA F
5

8
9

12
13

AI

GESTÃO DE CAPITAL

AI

ESTRATÉGIA D
E N

EGÓCIO
S

8

9

12

AI

GOVERNANÇA CORPORATIVA

F

CD

AM
BI

EN
TE

 E
CONÔMICO

AI

AI

6 7 8 9 12 13

EFICIÊNCIA

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
CD

A imagem a seguir mostra a ordenação dos temas mais 
importantes da Organização.
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Nosso  
DNA

Agência Prime Alphaville (SP)



Como uma Organização focada em pessoas, 
acreditamos que nosso DNA fortalece uma 
cultura interna passada para cada geração 
de profissionais do Bradesco. 

É uma cultura que nos faz buscar a 
evolução constante de forma ética e 
íntegra, fomentando continuamente 
a motivação e o bem-estar de nossos 
funcionários, garantindo os melhores 
retornos a nossos acionistas, capturando 
as oportunidades certas e buscando 
adequar nossos custos aos diferentes 
cenários econômicos.

Em quase oito décadas de história, esse 
comprometimento consolidado com o 
desenvolvimento do País e com a redução 
das desigualdades regionais impulsionou 
nossa capilaridade e nosso olhar para a 
inovação com foco total no cliente – o que 
hoje nos permite ter mais de 70,2 milhões 
de clientes. 

Somos mais que um banco. Juntos, 
construímos nosso jeito de fazer 
negócio com o compromisso em servir 
da melhor maneira todos os clientes, 
independentemente da renda, classe 
social ou localidade em que eles vivem.

Para a ciência, o DNA é o composto 
que nos faz únicos e que coordena 
o desenvolvimento e funcionamento 
de todos os seres vivos.

Cliente

Ética

Crença

Respeito

Transparência Responsabilidade

Valores que Constituem 
Nosso DNA

Saiba mais sobre nosso DNA em:  
www.bradescosustentabilidade.com.br
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Nosso  
Posicionamento 
Estratégico

Unidade de Negócio – Shopping Tamboré, Alphaville (SP)



atender às expectativas dos nossos clientes, conhecendo suas 
necessidades e ciclos de vida; e aumentando sua satisfação por meio 
de uma experiência de excelência em todas as suas interações com o 
banco. Com base nessa reflexão, fundamentamos nossa estratégia em  
quatro pilares, que guiam nossa trajetória rumo à perenidade:

CLIENTE   
NOSSA INSPIRAÇÃO

TRANSFORMAÇÃO 

DIGITAL   
COMO FAZEMOS

PESSOAS   
NOSSO TIME

SUSTENTABILIDADE   

FEITO PARA DURAR

Nossa atuação está pautada em 
encantar os clientes. Em 2020, 
revisamos nossa estratégia corporativa 
para alinharmos ainda mais nossas 
ações em um único sentido:
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Nosso objetivo principal é encantar nossos 
clientes para merecer sua admiração, 
confiança e relacionamento. Temos como 
propósito atender ao cliente com excelência 
a partir de suas necessidades e objetivos, de 
modo a contribuir com suas conquistas.

Temos realizado diversas ações colocando 
o cliente no centro de nossa estratégia e 
aprimorando nossos conhecimentos por 
meio do uso de inteligência de dados, 
soluções completas de negócio e jornadas 
de excelência. 

Desenvolvemos ações para conhecer o nosso 
cliente, suas expectativas e necessidades 
a cada momento ou interação com a 
Organização. Dessa forma, queremos dispor 
de ofertas contextualizadas de acordo com 
o seu perfil e momento de vida em uma 
experiência agradável e completa, integrando 
jornadas e processos, suportadas por novas 
tecnologias de decisão em tempo real. 

Temos uma estrutura organizacional (a 
exemplo, o Bradesco Experience) pensada 
para proporcionar a melhor experiência 

Cliente   
Nossa Inspiração

do cliente e buscar o aprimoramento 
constante dos nossos níveis de atividades e 
de eficiência operacional. Com a mudança 
para o Open Banking, permitimos aos 
nossos clientes consultar seu saldo e 
efetuar pagamentos na sua conta por meio 
de plataformas alternativas, diferentes dos 
canais tradicionais do banco. Um exemplo é 
o PIX, meio de pagamento inovador criado 
pelo Banco Central que permite aos clientes 
fazer pagamentos, transferências e receber 
depósitos a qualquer hora do dia.

A plataforma MEI é uma iniciativa pioneira 
dentro da Organização que oferece aos 
microempreendedores um portfólio de 
soluções financeiras e não financeiras de que 
precisam para facilitar suas operações do dia 
a dia, incluindo formalização, treinamento, 
consultoria e atuação empreendedora, 
em parceria com startups e empresas 
especializadas no assunto.

Em 2020, adquirimos o BAC Florida Bank, nos 
Estados Unidos, por meio do qual oferecemos 
serviços bancários tradicionais, como conta 
corrente completa, cartões, operações de 
crédito e investimentos nos Estados Unidos.

A seguir apresentamos cada um dos nossos 
quatro pilares:
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Transformação Digital 
Como Fazemos

Temos mentalidade e comportamento 
digital para sermos simples, eficientes, 
ágeis, conectados e inovadores. Buscamos 
maximizar nossa eficiência operacional tendo 
um custo de servir adequado a cada momento. 
A gestão de despesas possui destaque na 
estratégia do banco, contribuindo com ações 
e projetos voltados à otimização do uso dos 
canais, redução do custo de servir e busca 
constante por eficiência.

Em um contexto de grande transformação 
digital, queremos tornar a experiência bancária 
ainda mais conveniente, rápida e segura para 
o cliente. Inovação, agilidade, conectividade, 
modernização e segurança são direcionadores 
fundamentais e estão presentes no nosso 
dia a dia, em tudo que fazemos. Buscamos 
maximizar valor sob a perspectiva do cliente 
por meio de uma cultura focada em melhoria 
contínua, excelência e uso de dados para 
tomadas de decisões.

Um exemplo disso é o next, nosso banco digital 
que contempla todo o ecossistema de soluções 
do Bradesco, oferecendo uma proposta de 
valor diferenciada e endereçada a um público 
hiperconectado; e o Bitz, nova empresa do 
Grupo que atua no mercado brasileiro de 
carteiras digitais e contas de pagamento. 

Destaque para o inovabra como um hub de 
promoção de startups, que desenvolvem soluções 
para produtos e serviços do Grupo e para a 
Ágora Investimentos, nossa plataforma aberta 
de produtos de investimento para correntistas 
e não correntistas com onboarding 100% digital 
por meio do aplicativo ou site da Ágora, aplicativo 
Bradesco, Next e Internet Banking Bradesco, 
com diversas opções de produtos e assessoria 
especializada para que os clientes realizem seus 
investimentos com comodidade e confiabilidade.

Além disso, as capacidades do BIA (Bradesco 
Artificial Intelligence) estão cada vez mais 
sofisticadas, traduzindo-se em uma melhor 
experiência do cliente em nossos Canais Digitais.
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Pessoas  
Nosso Time

Nosso foco é sermos relevantes para nossos 
clientes, acionistas, funcionários, parceiros 
e sociedade gerando valor para todos os 
públicos. Assumimos o compromisso de crescer 
de forma sustentável e diversificada, por meio 
do melhor equilíbrio entre risco e retorno e uma 
estrutura de capital e liquidez robustas. 

Nossas ações e compromissos públicos 
na frente de Diversidade reiteram nossa 
crença no potencial transformador das 
pessoas, respeitando a individualidade e a 
pluralidade. Inclusão e educação financeira são 
direcionadores importantes para nós, pois, por 
meio deles, impactamos e transformamos a 
vida de milhares de brasileiros.

Estabelecemos compromissos relacionados 
à sustentabilidade socioambiental a 
fim contribuir para o desenvolvimento 
sustentável da sociedade e preparar a nossa 
Organização para os novos desafios que 
serão impostos.

Participamos do lançamento do Plano 
Amazônia em parceria com Itaú e Santander, 
atuando na promoção do desenvolvimento da 
região amazônica e nos tornamos o primeiro 
banco brasileiro a aderir à Partnership for 
Carbon Accounting Financials (PCAF), uma 
iniciativa global para medir as emissões de 
carbono geradas por instituições financeiras, 
além de integrarmos pela 15ª vez o Índice de 
Sustentabilidade Dow Jones.

Queremos ser a empresa desejada por 
profissionais de alta performance para 
viverem seu presente e construírem 
seu futuro. A base de nossa estratégia 
está alicerçada nas pessoas. Buscamos 
aprimorar as competências essenciais e 
transformadoras dos nossos profissionais 
com objetivo de tornar viável nossa 
estratégia corporativa. Possuímos uma 
cultura organizacional pautada na ética, 
transparência e respeito às pessoas, e 
investimos para ter um ambiente inovador, 
desafiador e diverso.

Destacamos a importância das ações 
relacionadas à saúde e ao bem-estar de 
nossos funcionários e colaboradores por 
meio do programa Viva Bem, o incentivo 
ao voluntariado por meio do Portal do 
Voluntariado Bradesco e da plataforma 
on-line integrarh, que vem possibilitando 
o protagonismo de nossos em suas 
próprias carreiras.

Sustentabilidade   
Feito para Durar
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Modelo de 
Negócio
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GRI 102-16
Acreditamos em nossa capacidade de promover 
crescimento sustentado para as pessoas e por 
meio delas. Assim, a busca por uma evolução 
contínua e sustentável está baseada em fortes 
valores que guiam a estratégia para uma atuação 
cada vez mais integrada, focada no cliente e que 
gere benefícios para toda a sociedade.

Natural

Manufaturado

Intelectual

Financeiro

Social

Humano

Contribuir para a realização das 
pessoas e para o desenvolvimento 
sustentável, mediante a oferta de 
soluções, produtos e serviços 
financeiros e de seguros 
amplamente diversificados
e acessíveis.

VISÃO
Ser a opção preferencial 
do cliente, tanto no 
mundo físico quanto no 
digital, diferenciando-se 
por uma atuação eficiente 
e para todos os 
segmentos de mercado. 

MISSÃO

• Cliente como razão da 
existência da Organização.

• Ética em todas as atividades 
e relacionamentos.

• Transparência nas informações
necessárias às partes interessadas.

• Crença no valor e na capacidade
de desenvolvimento das pessoas.

• Respeito à dignidade e à
diversidade do ser humano.

• Responsabilidade socioambiental,
com incentivo de ações para o
desenvolvimento sustentável.
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Natural

Manufaturado

Intelectual

Financeiro

Social

Humano

Contribuir para a realização das 
pessoas e para o desenvolvimento 
sustentável, mediante a oferta de 
soluções, produtos e serviços 
financeiros e de seguros 
amplamente diversificados
e acessíveis.

VISÃO
Ser a opção preferencial 
do cliente, tanto no 
mundo físico quanto no 
digital, diferenciando-se 
por uma atuação eficiente 
e para todos os 
segmentos de mercado. 

MISSÃO

• Cliente como razão da 
existência da Organização.

• Ética em todas as atividades 
e relacionamentos.

• Transparência nas informações
necessárias às partes interessadas.

• Crença no valor e na capacidade
de desenvolvimento das pessoas.

• Respeito à dignidade e à
diversidade do ser humano.

• Responsabilidade socioambiental,
com incentivo de ações para o
desenvolvimento sustentável.
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R$ 1,6 trilhão de ativos totais

R$ 6,8 bilhões  
de lucro líquido recorrente

CAPITAL 
FINANCEIRO

70,2 milhões de clientes

Mais de 735 mil acionistas  
e investidores

7.581 fornecedores

CAPITAL 
SOCIAL

Colaboradores

R$ 17,9 bilhões em 
remuneração ao trabalho
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Compromisso com o clima

100% das operações do Bradesco 
passaram a ser abastecidas por 
energia de fontes renováveis a  
partir de 2020

100% das emissões de carbono 
geradas pelas nossas operações 
são neutralizadas, iniciando com 
aquelas geradas em 2019

inovabra Ecossistema  
que fomenta inovação

98% das transações são 
realizadas por Canais Digitais

8.840 agências + PAs/PAEs

39.100 unidades do  
Bradesco Expresso

CAPITAL 
NATURAL

CAPITAL 
INTELECTUAL

VALOR GERADO E COMPARTILHADO

CAPITAL 
MANUFATURADO

89.575 é o total  
de funcionários

CAPITAL 
HUMANO

Investidores 

R$ 5,5 bilhões 
distribuídos*

Organização Bradesco

R$ 13,9 bilhões reinvestidos 
em nossos negócios, produtos  
e serviços

Governo

R$ 18,5 bilhões 
em impostos

* Destinamos juros sobre o capital próprio aos acionistas em valores brutos, na forma de pagamentos 
   mensais, intermediários e complementares.



Bradesco 
Vida e 

Previdência

Bradesco BSP 
Empreendimentos

Bradesco 
Capitalização

Bradesco 
Saúde

Bradesco 
Auto/Re

Orizon, 
OdontoPrev, 

Europ Assistance, 
Fleury, IRB Brasil RE 

Swiss Re

BRADESCO 
SEGUROS

Livelo, 
Veloe, 

Cartão DIN

Elopar, 
Digio, 

Alelo, Elo

 Gestão 
e Recuperação 

de Crédito (RCB)

 Quod

Cielo

GRI 102-6

Nossa carteira diversificada combina atividades bancária 
e de seguro, um portfólio amplo, uma estrutura de 
atendimento segmentada e aportes significativos em 
tecnologia e inovação. Dessa forma, temos a capacidade de 
atender aos mais diversos tipos de clientes e necessidades 
com soluções customizadas, seguras e práticas. 
 
Com isso, garantimos a solidez dos negócios e um retorno 
não só para os acionistas, mas também para a sociedade 
por meio de nossos investimentos e iniciativas sociais.

INVESTIDAS
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Losango

BITZ

next

Ágora

BAC

Bradesco 
Consórcios

BRAM

Bradesco 
Leasing

Bradesco  
Internacional

Bradesco  
Financiamentos 

Bradesco 
Cartões

BBI

Corporate

Não correntista

Prime

Bradesco 
ExpressoBradesco  

Agronegócios

Varejo

Private

Institucional

Bradesco 
Poder 

Público

Portal MEI

Shopfácil

inovabra

Autoline

Market Place 
Bradesco

BIA

INICIATIVAS PÚBLICOS
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Principais Atividades de Seguros
 Seguro de vida e acidentes pessoais
 Seguro saúde
 Seguro de automóveis
 Seguro de bens e responsabilidade
 Seguro de acidentes
  Planos de previdência complementar  
(individuais e empresariais)
 Títulos de capitalização
 Contratos de investimento em previdênciaPESSOA  

JURÍDICA

 
LARGE  

CORPORATE 
Faturamento  
anual a partir  

de R$ 4 bilhões 
 

CORPORATE 
Faturamento  

anual entre  
R$ 500 milhões  

e R$ 4 bilhões 
 

CORPORATE ONE 
Faturamento anual  

entre R$ 30 milhões  
e R$ 500 milhões 

SEGMENTO INSTITUCIONAL1

1.  Gestora de recursos, fundos de pensão e corretoras de valores.
2.  Clientes Pessoas Física ou Jurídica, consumidores de produtos e  

serviços do Bradesco e que não possuem conta-corrente ativa.

EMPRESAS  
E NEGÓCIOS

 
 

Faturamento  
anual de até  

R$ 30 milhões

PESSOA  
FÍSICA

NÃO CORRENTISTAS2

PRIVATE BANK 
 
Investimentos iguais 
ou superiores a  
R$ 5 milhões 

CLASSIC

 
 
 
Renda mensal de 
até R$ 4 mil 

EXCLUSIVE 
Renda mensal de 
R$ 4 mil a R$ 10 mil  
 
Ou  
 
Investimentos de 
até R$ 40 mil 

PRIME 
  
 
Renda mensal igual 
ou superiores  
a R$ 10 mil  
 
Ou  
 
Investimentos  
iguais ou superiores 
a R$ 100 mil 
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Nossa Gestão Administrativa tem papel 
fundamental na gestão dos negócios. 
Seu foco está no desenvolvimento e na 
condução de iniciativas e projetos para a 
melhoria contínua no uso de nossos canais 
com base em inovações tecnológicas 
e a diversificação de fontes de receita. 
Esse é um trabalho estruturado para 
garantir a perpetuidade da Organização, 
independentemente de processos 
sucessórios ou crises econômicas.

Esse modelo de governança foi estruturado 
por Amador Aguiar, fundador do Bradesco. 
Como componente desse trabalho, ele 
também parte de seus papéis para a 
Fundação Bradesco e outra parte relevante 
à empresa controladora do Banco, que 
atualmente é a BBD Part S.A., cujas 
ações pertencem a administradores e 
funcionários da Alta Gestão do Banco.

Dessa forma, os votos da BBD Part S.A. 
e da Fundação Bradesco passaram a 
definir o controle da Instituição. O modelo 
prevê que as ações da BBD Part. S.A. 
somente possam ser resgatadas quando 
o executivo encerrar sua carreira na 
Organização, o que privilegia o equilíbrio 
entre a busca de resultados de curto prazo 
e a visão de perenidade, além de conferir 
estabilidade na gestão.

Estável e perene
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Somos uma Organização especializada em 
oferecer os melhores serviços bancários, 
financeiros e de capitais para todos os 
nossos perfis de cliente, que sempre 
podem contar com o apoio de profissionais 
especializados e acessíveis em nossos 
diversos canais de comunicação.

Ágora Investimentos: plataforma 
aberta e independente de investimentos que 
oferece produtos próprios e de terceiros 
para todos os tipos de investidores (Pessoa 
Física e Jurídica) e correntistas ou não 
correntistas Bradesco. Para ajudar na escolha 
dos melhores investimentos de acordo com 
o perfil de investidor, os objetivos de cada 
cliente e a assessoria personalizada, o cliente 
dispõe de plataformas ágeis e seguras, 
com conteúdos exclusivos e informações 
atualizadas diariamente, que possibilitam 
investir em uma grade completa, por meio 
do app Ágora ou do site agorainvestimentos.
com.br. As plataformas contam com uma 
curadoria na seleção dos melhores produtos 
de investimentos do mercado e com opções 
de investimento no mercado de ações, 
futuros, opções, termo, Brazilian Depositary 
Receipt (BDR), Exchange Traded Funds 

Muito mais
que um banco

(ETFs) e Fundo de Investimento Imobiliário 
(FII) listados na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). 
Os clientes também têm acesso a mais de 
400 opções entre títulos de renda fixa de 
emissão bancária e de emissão privada, 
Tesouro Direto, Títulos Públicos, uma grade 
diversificada com mais de 200 fundos, 
reunindo mais de 70 renomados gestores, 
Certificado de Operações Estruturadas (COEs)
exclusivos e planos de previdência privada. 

Banco de Investimentos: por meio 
dele, assessoramos clientes em ofertas 
primárias e secundárias de ações; transações 
de fusão; aquisição e venda de ativos; 
estruturação e distribuição de instrumentos 
de dívidas; operações estruturadas de 
financiamento de empresas; e projetos na 
modalidade project finance. A Área de Global 
Markets é responsável por securities e pelo 
relacionamento com clientes institucionais, 
cobrindo diversos setores e companhias 
abertas em São Paulo, Buenos Aires, México, 
Nova York, Londres e Hong Kong. 

GRI 102-2
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Bradesco Corretora: atendimento 
exclusivo a clientes institucionais. Por 
meio do Bradesco BBI, há cobertura de 
análise de empresas e setores. Com as 
unidades Bradesco Securities, atendemos 
os mercados norte-americano, europeu 
e chinês na intermediação de ações da 
American Depositary Receipts (ADRs) e na 
distribuição de títulos públicos e privados 
para investidores.

Cartões: soluções de meios de 
pagamentos eletrônicos, serviços e crédito 
ao consumo para os nossos clientes, 
Pessoas Físicas e Jurídicas, de todos os 
perfis socioeconômicos. Atuamos com 
as principais bandeiras e oferecemos 
cartões Private Labels, em parceria com 
importantes empresas.

Atuação internacional: mercado 
de câmbio, exportação, importação, 
transferências financeiras e financiamento ao 
comércio exterior (trade finance). Contamos 
com unidades especializadas e pontos de 
atendimento no Brasil e no exterior, onde 
também disponibilizamos uma rede de 
bancos correspondentes. 
 
BAC Florida: em 2020, foram obtidas as 
autorizações regulatórias para a compra do 
BAC Florida Bank, nos Estados Unidos. O 
banco oferece serviços bancários tradicionais, 
como conta-corrente completa, cartões, 
operações de crédito e investimentos.

Cash management: oferece um 
amplo portfólio de produtos e serviços, 
solidez, segurança, soluções sob medida e 
integração das plataformas sistêmicas, que 
facilitam a gestão financeira de empresas, 
concessionárias de serviços e órgãos 
públicos para a administração de contas 
a receber e a pagar e para a arrecadação 
de tributos e taxas. A Área de Global Cash 
Management estrutura soluções para 
empresas internacionais que atuam no 
mercado brasileiro e empresas nacionais que 
atuam no exterior, mantendo parceria com 
53 bancos internacionais e acesso à Rede 
Swift, apoiando a abertura de contas de 
empresas indicadas por bancos parceiros. Em 
2020, conquistou o Prêmio Euromoney Cash 
Management Survey, concedido pela revista 
britânica Euromoney, como o Melhor Banco 
de Cash Management do Brasil nas categorias 
Líder de Mercado e Melhor Serviço.

Consórcios: produtos direcionados a 
todos os públicos, disponibilizados na rede 
de agências Bradesco e nas plataformas 
digitais Internet Banking e Mobile, além da 
Assinatura Eletrônica Digital PJ, disponível 
no Net Empresa. 
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Empréstimos e 
financiamentos: provedor 
de soluções de crédito para 
atendimento às Pessoas Físicas e 
Jurídicas de todos os portes, com 
portfólio completo de produtos 
para atender a necessidades de 
recursos imediatos, aquisição de 
bens e serviços e investimentos 
para apoiar projetos de expansão 
e modernização, além de soluções 
especializadas em financiamentos 
nas modalidades Crédito Direto ao 
Consumidor (CDC) e Leasing de 
automóveis, motos, caminhões, 
ônibus, máquinas e implementos 
agrícolas/rodoviários, por meio 
de uma ampla rede conveniada, 
formada por revendas e 
concessionárias distribuídas por 
todo o País. Alguns produtos se 
destacam no portfólio, como:  

Crédito imobiliário: contratação 
100% digital por meio do 
app ou Internet Banking (IB), 

que contempla a simulação e 
submissão de proposta, upload de 
documentos e acompanhamento 
das etapas do processo até 
a emissão do contrato. Vale 
destacar o trabalho com os 
parceiros imobiliários, por meio 
da digitalização da jornada 
via Applications Programming 
Interface (APIs), trazendo 
um importante ganho para o 
banco, na medida que fazemos 
o direcionamento da abertura 
da conta-corrente digital 
pelo app, reforçando o nosso 
posicionamento estratégico 
de crescimento do produto 
por meio das jornadas digitais. 
Ressaltamos ainda nossa vocação 
de décadas ao financiamento 
à construção (construtoras/
incorporadoras), no qual contamos 
com 39 plataformas imobiliárias 
e suas extensões, com cobertura 
em todo território nacional, 
dedicadas a apoiar na prospecção 
e acompanhamento de novos 
negócios/empreendimentos antes 

de seu lançamento, propiciando 
melhor aproveitamento na etapa 
de financiamento (repasse) das 
unidades às Pessoas Físicas. 

Agronegócio: somos um 
dos principais bancos na 
comercialização de produtos 
direcionados ao crédito rural 
e o maior repassador de 
recursos do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) ao setor 
agropecuário, fomentando 
negócios por meio de acordos e 
parcerias com as empresas dos 
principais elos da cadeia produtiva. 
Dispomos de 14 plataformas 
de agronegócio distribuídas 
pelo Brasil, que contam com 
especialistas e engenheiros 
agrônomos, prestando assessoria 
para a rede de atendimento e 
produtores rurais.

Crédito consignado: primeira 
opção na oferta de crédito às 
pessoas físicas, destacando-se por 
ter uma jornada digital ágil e prática, 
com contratação em apenas três 
cliques. O crédito é direcionado 
aos aposentados e pensionistas do 
Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS), funcionários de 
empresas privadas, servidores 
públicos federais, estaduais, 
municipais e das Forças Armadas, 
com atendimento em todo o 
território nacional por meio dos 
canais digitais, rede de agências e 
correspondentes bancários.
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Mercado de capitais: soluções 
e serviços diversificados, como 
administração fiduciária de 
fundos de investimento, custódia 
qualificada de valores mobiliários 
e representação para investidores 
não residentes.

Ofertas para o poder público: 
atendimento em todo o território 
nacional, com gerentes de 
negócios capacitados para oferecer 
produtos, serviços e soluções com 
qualidade e segurança aos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário 
federal, estadual e municipal, 
além de autarquias, fundações 
públicas, empresas públicas e de 
economia mista, e Forças Armadas 
e auxiliares.

Plataforma de investimentos: 
tem como finalidade prover 
ao cliente uma assessoria de 
investimentos diferenciada, 
de forma remota e presencial, 
contemplando todos os produtos 
do Banco Bradesco, da Ágora 
Investimentos e da Previdência, 
considerando o momento de vida, 
necessidade e perfil do cliente.
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Em 2020, atingimos a marca de mais de 700 agências 
convertidas em Pontos de Atendimento. Com o novo modelo, 

os postos funcionam somente com caixas eletrônicos e 
com o gerente de conta. A expectativa é que essa mudança, 

além de reduzir custos, amplie a relevância da rede de 
correspondentes bancários do Bradesco Expresso. A estrutura 

também será usada pelo Bitz, carteira digital do Bradesco. 

Novo Modelo 
de Agências



Principais Empresas

Presença Internacional

• Agências

• Subsidiárias

• Escritórios de representação

LONDRES • •

LUXEMBURGO •
NOVA YORK • •

MIAMI ••
GRAND CAYMAN • •

MÉXICO•

ARGENTINA •

HONG KONG • •

-   Banco Bradesco S.A.
-   Banco Bradescard S.A.
-   Banco Bradesco Financiamentos S.A.
-   Bradesco S.A. Corretora de TVM
-   Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
-  Bradesco Asset Management (BRAM) S.A.
-   Bradesco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
-   BEM DTVM

-   Bradesco Seguros S.A.
-   Bradesco Auto/RE Cia. de Seguros
-   Bradesco Vida e Previdência S.A.
-   Bradesco Capitalização S.A.
-   Bradesco Saúde S.A.
-   Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.A.
-   Atlântica Companhia de Seguros
-   Bradesco Saúde – Operadora de Planos S.A.

Segmento Bancário
Segmento de Seguros, Previdência 
Complementar e Capitalização

GRI 102-1, 102-3, 102-4, 102-5 

GRI 102-1, 102-3, 102-4, 102-5 
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Bitz
Novo aplicativo de carteira digital do 
Bradesco, facilita o processo de receber, 
pagar e até mesmo cobrar dinheiro de outras 
pessoas pelo celular, além de promover a 
inclusão e digitalização para potenciais 45 
milhões de brasileiros não bancarizados. 

O Bitz já nasce com um ecossistema 
completo e oferece cartão de débito 
virtual e físico da bandeira Elo com Near 
Field Communication (NFC) para usar 
o saldo da carteira digital em compras 
tanto on-line quanto físicas. O Bitz 

também oferece serviços como recarga de 
celular, crédito, inclusão de cartões Alelo 
Alimentação e Refeição e pagamentos 
via QR code em estabelecimentos com 
maquininhas da Cielo. O saldo depositado 
na carteira terá rendimento diário de 100% 
do CDI.

Em setembro de 2020, o Bradesco 
reforçou sua carteira digital com aquisição 
da fintech DinDin. Após o plano de 
transição, todos os clientes da fintech 
passarão a fazer parte do Bitz.

Bradesco Asset  
Management (BRAM)
um dos maiores gestores de recursos de 
terceiros no Brasil, o BRAM gerencia fundos 
e carteiras de investimento para clientes 
de diferentes perfis e segmentos. Como 
signatária dos Princípios para o Investimento 
Responsável (PRI), a BRAM reúne, além do 

Conta 
pagamento: 
fácil abertura, 
totalmente grátis 
e para todo 
mundo (Pessoa 
Física e Pessoa 
Jurídica)

Cartão virtual: 
compras  
on-line e  
em apps

Cartão físico: 
débito para  
todas  as 
despesas e  
qualquer 
maquininha

Pagamento 
por QR code: 
nas máquinas 
Cielo

Parcerias 
estratégicas: 
para proporcionar 
ofertas, benefícios 
e comodidades

nome Bradesco, conhecimento e presença 
no mercado de capitais brasileiro e emprega 
metodologias que analisam os riscos, 
oportunidades e impactos potenciais 
decorrentes de aspectos ambientais, sociais 
e de Governança Corporativa (ASG) sobre o 
desempenho de seus ativos. 
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–  Serviços exclusivos, como clínicas Meu Doutor 
Novamed, para os segurados da Bradesco 
Saúde e Mediservice, com atendimento 
ambulatorial, consultas médicas e exames 
laboratoriais e de imagem.

–  Programa Meu Doutor, que possibilita o 
agendamento on-line de consultas com uma 
rede exclusiva de médicos. O programa possui 
549 médicos que já realizaram mais de  
2,2 milhões de consultas.

–  App Dirija Bem, que capta, a partir  
do smartphone, informações sobre a  
condução do veículo e gera um relatório  
sobre o comportamento do motorista.  
Desde o seu lançamento, o Dirija Bem foi 
instalado por 17.651 pessoas, sendo  
3.976 downloads só em 2020.

–  Aplicativo Bradesco Seguros, com informações 
e atendimento sobre todos os produtos de 
todas as categorias. Aumento de 116% de 
usuários do Aplicativo Bradesco Seguros e 
aumento de 32% de downloads do app, em 
comparação ao mesmo período de 2019.

–  BIA (Bradesco Inteligência Artificial),  
também disponível para os clientes do Grupo 
Bradesco Seguros.

–  Operação Calamidade, que visa reduzir,  
para o menor prazo possível, o atendimento 
aos sinistros e o pagamento das indenizações 
aos segurados afetados por tragédias 
naturais. Em 2020, foi acionada três vezes para 
atendimento em cidades das regiões sul e 
sudeste do País, que foram atingidas por fortes 
temporais, situações nas quais foram pagos 
cerca de R$ 16.709.000 milhões  
a 2.660 segurados.

Bradesco Seguros
GRI 102-2

Somos líderes de mercado no Brasil 
e na América Latina. Nossa atuação 
diversificada e com mais de 30,6 
milhões de segurados e clientes 
contribui de forma consistente para 
os resultados consolidados  
da Organização.

O Grupo Bradesco Seguros possui 
soluções em vários segmentos, como 
Seguro Auto e Ramos Elementares 
(residencial e patrimonial para Pessoas 
Físicas e Jurídicas); Seguro Saúde; 
Seguro Dental; Seguro de Vida; 
Capitalização e Planos de Previdência 
Privada. Além disso, também oferece 
cartões de crédito com vantagens 
exclusivas para os segurados.

Com base na joint-venture Swiss Re 
Corporate Solutions Brasil Seguros 
S.A. (SRCSB), entre o Grupo Bradesco 
Seguros e a Swiss Re Corporate 
Solutions, também atuamos no 
segmento de grandes riscos, voltado 
a clientes corporativos de médio e 
grande porte para setores aéreo, 
automobilístico, de indústria pesada, 
entre outros. 
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Sede da Bradesco Seguros (São Paulo – SP)
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Estratégia de 
Sustentabilidade
Considerando os principais 
desafios e tendências da agenda de 
sustentabilidade, em 2019 revisamos 
e estruturamos a Estratégia de 
Sustentabilidade por meio de seis 
pilares alinhados aos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
da Organização das Nações Unidas 
(ONU), prioritários para o Bradesco, 
a Matriz de Relevância e os objetivos 
de negócios do Bradesco.
 

Em um ambiente com constantes
e desafiadoras mudanças, as 
organizações precisam ser resilientes 
e capazes de gerar valor a clientes, 
funcionários, investidores e 
sociedade. A gestão de aspectos 
ASG, em conjunto com fatores 
econômicos, torna-se essencial para 
a consistência e o sucesso de longo 
prazo das empresas.

No Bradesco, a sustentabilidade está 
integrada aos pilares estratégicos 
e investimos constantemente 
na combinação de diretrizes, 
governança, engajamento e gestão 
dos aspectos ASG, potencializando 
o compromisso assumido com a 
nossa missão de contribuir para o 
desenvolvimento sustentável do País.

A Sustentabilidade
no Bradesco
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Diversidade

Negócios
Sustentáveis

Relacionamento 
com Clientes

Inovação
Mudanças
Climáticas

Investimento
Sociais

Abranger e promover a 
diversidade entre nossos 
funcionários e clientes.

Garantir que os nossos 
negócios estejam preparados 
para os desafios climáticos, 
além de mais transparência 
quanto aos impactos climáticos 
na Organização. 

Servir clientes com excelência, de acordo 
com suas necessidades e objetivos.

Apoiar os clientes na transição 
para uma economia mais 
sustentável.

Alavancar nossa força inovadora 
em apoio à Sustentabilidade.

Ampliar os resultados 
e impactos do nosso 
investimento social no Brasil.
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Compromissos Voluntários 
GRI 102-12

A estratégia de sustentabilidade é fortalecida por meio da adesão a 
compromissos voluntários setoriais e multissetoriais. Assumimos e 
integramos os compromissos voluntários em nossos processos internos, 
visando à inclusão de aspectos ASG em nossas práticas e negócios.

Desenvolvimento Sustentável

Diversidade e Direitos Humanos

Transparência

Negócios Sustentáveis

Meio Ambiente e Mudanças Climáticas

Reporte sobre os Princípios para 
Responsabilidade Bancária
Conheça, na página 283, nosso relatório e 
autoavaliação que apresenta nossos avanços 
e nível de aderência aos Princípios para 
Responsabilidade Bancária (PRB).

Nota: Global Reporting Initiative (GRI) é a organização internacional 
independente – com sede em Amsterdã e escritórios regionais em todo 
o mundo – que ajuda empresas, governos e outras organizações a 
compreender e comunicar seus impactos de sustentabilidade.
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Arcabouço Normativo
As diretrizes para gestão dos aspectos ASG estão contempladas em nossas políticas e normas, dentre as 
quais destacamos:

Nossa atuação está fundamentada nas diretrizes da Resolução nº 4.327/2014, do Conselho Monetário Nacional (CMN), 
que determina Políticas de Responsabilidade Socioambiental para instituições financeiras (PRSA). Com o objetivo de 
aprofundar a implementação da resolução do CMN, estruturamos um plano composto por iniciativas de curto, médio 
e longo prazos nas seguintes frentes: Capital Humano; Clientes; Fornecedores; Gestão Ambiental; Institucional/
Gestão; Partes Interessadas; Produtos e Serviços; e Risco Socioambiental. Embora a implementação desse plano 
tenha sido concluída no fim de 2019, sob acompanhamento da Alta Administração, no decorrer de 2020 continuamos 
avançando nos temas previstos na PRSA, conforme pode ser verificado ao longo deste relatório.

Para implementar sua estratégia de Sustentabilidade, o Bradesco conta com uma robusta estrutura de 
governança integrada aos negócios. A governança contempla diferentes expertises e níveis hierárquicos como 
forma de entregar uma melhor gestão, engajamento e performance dos aspectos ASG. 

Governança de Sustentabilidade

Conselho de Administração Comitê de Sustentabilidade  
e Diversidade

Comissão de 
Sustentabilidade

Gestão da Estratégia  
de Sustentabilidade

Reuniões semestrais para 
definição da estratégia e 
diretrizes de sustentabilidade 
e acompanhamento da 
performance ASG. 

* Até 2020, as reuniões  
  eram anuais. 

Com reuniões bimestrais, 
o comitê é composto por 
membros do Conselho de 
Administração e diretores-
-executivos, incluindo o 
CEO e os vice-presidentes 
executivos. 

O Comitê tem a atribuição de 
traçar estratégias de atuação 
e zelar pela implementação 
das diretrizes corporativas.

* Até 2020, as reuniões  
  eram trimestrais. 

Com reuniões bimestrais,  
a Comissão é composta  
por diretores-executivos  
e gestores de diversos 
departamentos. 

O fórum é responsável  
por propor iniciativas e 
assessorar decisões do  
comitê, operacionalizando  
sua implementação  
nos departamentos. 

* Até 2020, as reuniões  
  eram mensais.

Para a realização de  
cada pilar da Estratégia de 
Sustentabilidade, contamos 
com o apoio de um sponsor 
(nível executivo) responsável 
por promover o avanço da 
Organização nos indicadores  
e iniciativas propostos,  
com os demais  
departamentos envolvidos. 

* As reuniões para  
  discussão da estratégia  
  ocorrem bimestralmente. 

Times dedicados

Além do time de Sustentabilidade, mais de 40 profissionais compõem equipes dedicadas à gestão de aspectos ASG em diferentes 
estruturas da Organização, que também são responsáveis por conectar e disseminar a Estratégia de Sustentabilidade.

Política de Sustentabilidade Norma de Responsabilidade 
Socioambiental Norma de Risco Socioambiental

Contempla os princípios que regem a 
gestão de sustentabilidade corporativa  
do Bradesco.

Define as diretrizes e procedimentos da 
gestão de fatores socioambientais nos 
negócios, nas relações com as partes 
interessadas e na governança do tema.

Estabelece o escopo da análise de 
exposição a riscos socioambientais em 
operações com clientes e fornecedores. 
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Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável
 
Alinhado à Estratégia de 
Sustentabilidade e potencializando 
o nosso compromisso em gerar 
valor aos nossos stakeholders, 
priorizamos seis ODS, que 
reforçam o comprometimento 
em alinhar os negócios à agenda 
2030, acompanhando o impacto 
e a contribuição para as metas da 
sociedade e o seu progresso na 
implementação dos Princípios de 
Responsabilidade Bancária (PRB).

O processo de priorização 
ocorreu em 2019 e considerou 
consulta a stakeholders, estudo 
comparativo de benchmarking do 
setor, matriz de relevância, pilares 
estratégicos da Organização, 
cenário brasileiro (principais 
questões sociais e ambientais), 
recomendações e diretrizes de 
reporte e performance, entre 
outros. O resultado e o processo de 
priorização foram verificados por 
consultoria externa, com parecer 
favorável: ERM Brasil Ltda.

Estratégia, compromissos, 
diretrizes e estruturas de 
governança sem funcionários 
capacitados, conscientes e 
engajados não geram as mudanças 
necessárias. Sabendo disso, 
buscamos reforçar a comunicação 
e promover iniciativas para 
engajamento e capacitação dos 
nossos funcionários, e potencializar 
a gestão dos aspectos ASG  
na Organização.

A Unibrad, nossa Universidade 
Corporativa, disponibiliza uma 
trilha de aprendizagem focada 
em Cidadania e Sustentabilidade. 
Nela são reunidas dezenas de 
soluções para capacitação em 
temas centrais da agenda ASG 
e seus desafios na gestão de 
instituições financeiras como: 
educação financeira, diversidade 
e inclusão, inovação, ética, 
eficiência, pensamento sistêmico, 
entre outros.

Mantemos comunicação
frequente com o quadro de
funcionários, informando sobre a
estratégia, performance e adesão
a novos compromissos para
promoção da Sustentabilidade.

Em 2020, novas soluções e 
serviços, além de lives e podcasts 
temáticos, foram lançados.

Comunicação e Engajamento 
para Sustentabilidade

Saiba mais sobre os ODS  
priorizados ao longo do relatório 

Saiba mais 
Negócios Sustentáveis, p. 56
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Performance e Destaques 
Como resultado de sua estratégia 
e gestão, em 2020, o Bradesco 
foi reconhecido com avalições 
majoritariamente acima da média nos 
principais índices e ratings ASG dos 
mercados nacional e internacional. 
Dentre os resultados, destacamos:

•  Somos o banco brasileiro com o 
melhor desempenho na avaliação 
do Índice de Sustentabilidade Dow 
Jones (DJSI) e a quinta posição 
globalmente. Em 2021, seguimos 
integrando as carteiras Mundo e 
Mercados Emergentes do Índice. 

•  Integramos o Índice de 
Sustentabilidade Empresarial (ISE), 
da B3, pela 16ª edição consecutiva.

•  Obtivemos upgrade na avaliação do 
MSCI ESG Ratings, passando de A 
para AA. 

•  Fomos avaliados com conceito 
A- pelo CDP, passando a integrar a 
categoria de líderes em gestão das 
mudanças climáticas.

•  Fomos classificados pelo terceiro 
ano consecutivo na categoria 
Prata do The Sustainability 
Yearbook, publicação da S&P que 
reconhece anualmente as empresas 
com as melhores práticas em 
sustentabilidade em todo o mundo. 
Somos o único banco brasileiro     
na categoria.

Performance
87 pts.

Performance
75 pts.

Performance
24,3 pts. 

Score de Risco:  
quanto mais próximo  

de 0, melhor.

Performance
3,2 pts.

Performance
AA

Performance
C

Performance
A- 

Performance
56 pts.

Best EM Performers
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Atuação do Bradesco  
na Amazônia 
A inclusão financeira é uma grande 
frente de atuação do Bradesco, 
central à atuação do banco desde 
sua fundação.

Por meio do Bradesco Expresso e 
dos PAs, alcançamos regiões mais 
remotas. A embarcação Voyager 
V, nossa agência flutuante, está na 
Amazônia desde 2009 e percorre 
1.600 km no rio Solimões entre as 
regiões de Manaus e Tabatinga, no 
Estado do Amazonas. Em 15 dias 
(ida e volta), atende a 11 municípios 
e 50 comunidades – uma 
população de 250 mil pessoas, 
– em sua maioria indígenas que 
anteriormente não tinham acesso 
a serviços financeiros. Mantemos 
unidades do Bradesco Expresso, 
em parceria com a Fundação 
Amazônia Sustentável (FAS), 
em localidades remotas dentro 
de unidades de conservação 
do Amazonas, em um território 
superior a 1 milhão de hectares, 
permitindo que aproximadamente 
4.000 pessoas tenham acesso aos 
serviços bancários.

Além disso, com a nossa atuação, 
buscamos levar informação, 
capacitação e acesso ao crédito 
para fomentar o desenvolvimento 
local e o empreendedorismo  
por meio do Microcrédito  
Produto Orientado.

Alinhado ao objetivo de inclusão
bancária está também o nosso
projeto de educação financeira,
que busca contribuir com o bem-
-estar financeiro de funcionários, 
clientes e não clientes.

Muitas comunidades na
Amazônia participam das
ações de educação financeira e
estímulo ao empreendedorismo,
realizadas em parcerias com
líderes comunitários e a
Universidade Corporativa do
Bradesco (Unibrad). Começamos,
em 2014, com palestras e, em
2016, iniciamos as oficinas
de finanças pessoais para as
lideranças comunitárias.

Em 2020, no contexto de
pandemia, surgiram novos 
desafios para as comunidades 
ribeirinhas da Amazônia. Ainda 
assim, a Unibrad realizou a ação 
Bem-Estar Financeiro em Tempos 
de Crise – Projeto Líderes FAS, 
entre outros. Na nossa estratégia 
de negócios, priorizamos o 
fortalecimento da agenda de 
impacto positivo, incluindo a 
região amazônica. A abordagem 
comercial para o segmento 
agropecuário, por exemplo, inclui 
a oferta de linhas de crédito 
direcionadas para: irrigação 
sustentável, empresas
com certificação ambiental e
atividades agropecuárias.

No relacionamento com a 
sociedade, a Fundação Bradesco, 
nossa principal ação social, atua 
em regiões de acentuada carência 
socioeconômica por meio da 
oferta de educação básica e cursos 
profissionalizantes. Oito das 40 
escolas existentes no Brasil estão 
localizadas no bioma Amazônia, 
beneficiando 7.940 alunos na região.

Com a agenda de Investimento 
Socioambiental, por meio de 
parcerias estratégicas, apoiamos 
comunidades remotas do 
Amazonas, que fazem parte 
de unidades de conservação, 
contribuindo com a inclusão e o 
desenvolvimento da região.

Saiba mais 
Inclusão  
Financeira, p. 150 

Saiba mais  
Negócios  
Sustentáveis, p. 56 

Saiba mais 
Cidadania e  
Filantropia, p. 157 
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Plano Amazônia  

Bradesco, Itaú e Santander se uniram, 

de maneira inédita, para elaborar 

o Plano Amazônia – um conjunto 

de dez medidas com foco em 

promover a conservação ambiental e 

o desenvolvimento da bioeconomia 

no bioma, o investimento em 

infraestrutura sustentável e a 

garantia de direitos básicos da 

população amazônica.

As soluções para uma região de 

tantos contrastes e tamanha 

complexidade só virão com base 

em ações coordenadas entre as 

empresas, a sociedade civil e as 

esferas governamentais. A motivação, 

portanto, é atuar em conjunto, no 

papel de setor financeiro, para 

direcionar esforços em prol do 

desenvolvimento socioeconômico da 

região. Comprometemo-nos com dez 

medidas que buscam promover três 

frentes estratégicas: 

1. Apoio à conservação ambiental e 

ao desenvolvimento da bioeconomia. 

2. Agenda de investimento em 

infraestrutura sustentável. 

3. Contribuição para a garantia dos 

direitos básicos da população local.

Para atingir os objetivos, foram 

elaboradas dez medidas: 

A SUSTENTABILIDADE NO BRADESCO

1. Indústria frigorífica  

e desmatamento 

Visa ao desmatamento zero 

no setor de carnes, reforçando 

diligências internas, apoiando a 

transição e articulando empresas e 

associações para a criação de um 

compromisso setorial.

2. Apoio financeiro e  

não financeiro às  

culturas sustentáveis  

Estimular as culturas sustentáveis 

(exemplos: cacau, açaí, 

castanha) por meio de linhas de 

financiamento diferenciadas, entre 

outras ferramentas financeiras e 

não financeiras.

3. Infraestrutura verde 

Fomentar projetos que visem ao 

desenvolvimento econômico e à 

conservação por meio de ativos  

e instrumentos financeiros de  

lastro verde. 

4. Infraestrutura social 

Viabilizar investimentos em 

infraestrutura básica para o 

desenvolvimento social.

5. Mercado de  

ativos ambientais  

Fomentar projetos que visem ao 

desenvolvimento econômico e à 

conservação por meio de ativos 

e instrumentos financeiros de 

lastro verde, como, por exemplo, 

pagamento por serviços ambientais 

(PSA) e créditos de carbono.

6. Mudanças climáticas 

Incorporar os impactos das 

mudanças climáticas nas políticas 

de crédito e investimentos de longo 

prazo, além de dar transparência em 

nossos reportes. 

7. Inclusão e  

orientação financeira  

Ampliar o alcance de negócios que 

promovam a inclusão e orientação 

financeira na região.

8. Regularização fundiária 

Articular e apoiar a implantação do 

sistema informatizado de registro de 

regularização fundiária.

9. Incentivo a projetos de 

desenvolvimento local 

Articular a criação de um fundo 

para atores e lideranças locais 

que trabalhem em projetos de 

desenvolvimento socioeconômico 

na região. 

10. Bioeconomia

Atrair investimentos que promovam 

parceiras e o desenvolvimento  

de tecnologias que impulsionem  

a bioeconomia.
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Iniciamos o plano em 2020, com a priorização de quatro dessas medidas 

(indústria frigorífica e desmatamento; apoio financeiro e não financeiro às 

culturas sustentáveis; regularização fundiária; e bioeconomia), por serem 

consideradas fundamentais para o desenvolvimento das demais. 

Em 2021, seguiremos com o desenvolvimento das medidas priorizadas e das 

demais iniciativas, atuando de forma articulada com os demais bancos e 

reforçando a atuação do Bradesco na região.

Grupo de Trabalho – Bancos Comitê Estratégico – CEOs Conselho de Especialistas 

Composto pelas equipes de 
Sustentabilidade, o grupo tem  
como objetivo estruturar e monitorar  
as medidas. 

Periodicidade: Semanal.

Composto pelos CEOs e equipes de 
Sustentabilidade, o comitê tem como 
objetivo dar as diretrizes e acompanhar  
os avanços do plano. 

Periodicidade: Mensal.

Composto por especialistas com 
atuação no setor acadêmico, científico, 
empresarial, socioambiental e 
agrícola, o fórum tem como objetivo 
discutir assuntos do plano e propor 
recomendações ao Comitê Estratégico. 

Periodicidade: Trimestral. 

Governança e Estrutura do Plano Amazônia

O plano conta com uma governança composta pelos três bancos e apoiada por um Conselho de Especialistas. 

Além disso, para estruturação das iniciativas, também são envolvidas áreas técnicas dos bancos. 

Saiba mais  
https://banco.bradesco/html/classic/sobre/sustentabilidade/index.shtm 
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As instituições financeiras possuem papel fundamental na promoção do 
desenvolvimento. Sua atuação é essencial para direcionar recursos para 
atividades e setores que geram benefícios socioambientais, apoiar a transição 
para modelos de negócios de menor impacto negativo, assim como executar a 
adequada gestão de riscos socioambientais. 

Negócios Sustentáveis para o Bradesco
Contamos com uma classificação própria para determinar os setores e 
atividades que consideramos dentro de nossa visão de negócios sustentáveis.

Negócios Sustentáveis

Saiba mais  
Consulta pública de  
taxonomia verde – febraban.org.br 

Saiba mais  
www.bradescosustentabilidade.com.br 

Sua construção teve como base as práticas 
de instituições setoriais e multissetoriais, 
melhores práticas corporativas, 
taxonomias governamentais estabelecidas 
internacionalmente, além do estudo 
contando com a participação de outras 
instituições financeiras e outros agentes 
da economia real no âmbito da Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban).

BIOCOMBUSTÍVEIS 
AGRICULTURA DE 
BAIXO CARBONO

SAÚDE E  
SEGURANÇA  
SOCIAL

EDUCAÇÃO, 
CULTURA E 
ESPORTE

ENERGIA 
RENOVÁVEL

SANEAMENTO  
E ÁGUA

GESTÃO DE 
RESÍDUOS

MANEJO 
FLORESTAL

Grupo de setores 
NEGÓCIOS 

SUSTENTÁVEIS

Como resultado, chegamos a oito grandes 
setores-chave que consideramos centrais 
para a promoção do desenvolvimento 
sustentável e em linha com as estratégias de 
negócios do Bradesco. 
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Soluções com Benefício Socioambiental
Buscamos oferecer as melhores soluções financeiras, conscientizando 
e engajando os nossos clientes na agenda ASG, além de possibilitar 
às pessoas jurídicas uma produção com menor geração de impacto 
socioambiental. Atualmente, oferecemos mais de 20 soluções com foco 
em gerar resultados socioambientais positivos.

PRODUTO AMBIENTAL
2019 2020

Saldo (R$) Quantidade Saldo (R$) Quantidade

CDC kit gás 42.862 13 23.298 6

Capital de giro ambiental 97.136 5 27.227 1

CDC fotovoltaico 169.287.868 2.237 244.692.187 4.713

Total 169.427.866 2.255 244.742.711 4.720

PRODUTO SOCIAL
2019 2020

Saldo (R$) Quantidade Saldo (R$) Operações

CDC material de construção 8.515.941 1.280 5.549.824 868

Microcrédito para Pessoa Física 104.695.751 41.537 137.118.367 49.180

Capital de giro Arranjos 
 Produtivos Locais (APL) 50.190.156 675 26.862.256 368

Limite de crédito pré-aprovado  
para universitários 67.239 91 13.942 25

CDC APL 0 0 0 0

Microcrédito para Pessoa Jurídica 30.816.346 6.284 83.725.623 10.760

CDC MBA/Pós-Graduação 580.134 50 339.651 28

CDC – Acessibilidade – Bens 138.979 23 104.250 17

CDC – Acessibilidade – Serviços 44.993 8 44.088 5

Total 195.049.539 49.948 255.598.696 61.274

SASB FN-CB-240a.1
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Também repassamos recursos do BNDES e 
do FGTS para financiar práticas produtivas 
de menor impacto ambiental que elevem a 
produtividade, principalmente no agronegócio, 
além de serviços de infraestrutura pública. 

REPASSE BNDES
2019 2020

Saldo (R$) Quantidade Saldo (R$) Operações

Programa ABC 482.899.031 5.475 388.683.945 5.254

Moderagro 37.528.277 104 44.011.592 127

BNDES Finame (energia fotovoltaica) 5.537.771 41 8.237.584 67

Propflora 82.476.008 52 70.667.099 35

Moderinfra 321.508.287 1.062 230.093.448 980

Progeren 1.627.629.338 9.475 3.582.114.592 20.714

Total 2.557.578.712 16.209 4.323.808.260 27.177

Temos estruturado um processo contínuo de revisão 
de portfólio de produtos e serviços em que, dentre 

diversos aspectos, consideramos fatores socioambientais 
na avaliação e manutenção dessas soluções. Isso nos permite 

identificar e mitigar possíveis impactos indiretos do nosso 
portfólio, bem como o aproveitamento de oportunidades e a 

geração de valor compartilhado.

Análise de   
produtos  

e serviços

Como repassadores, assessoramos diretamente 
os clientes para o melhor emprego dos 
recursos e para que potencializem os impactos 
sociais, ambientais e econômicos positivos 
como resultado da utilização dos recursos.
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Soluções Financeiras 
Estruturadas para 
Finanças Sustentáveis
Além dos produtos socioambientais disponíveis, 
promovemos engajamento e assessoria ASG 
para nossos clientes corporativos (segmento 
Corporate), no desenvolvimento de soluções 
personalizadas, contribuindo para que atinjam 
seus objetivos e metas socioambientais. Essas 
soluções podem se concretizar por meio 
de operações de crédito, como também no 
mercado de capitais.

 Em 2020, estruturamos a primeira 

Nota de Crédito à Exportação 

(NCE) Verde do mercado  

brasileiro. A operação de  

foi realizada pela Companhia 

Brasileira de Alumínio (CBA), 

referência internacional do setor.

Os recursos têm foco no 

financiamento de projetos 

que fomentam exportações e 

aprimoram os índices ASG das 

operações da CBA, principalmente 

a redução na geração de carbono 

por tonelada de alumínio 

produzido. A gestão dos recursos 

segue critérios de um framework 

com avaliação independente 

(second-party opinion) que indica 

seu alinhamento às melhores 

práticas internacionais.

R$ 250 milhões
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Títulos de Dívida com Viés de Sustentabilidade 
SASB FN-IB-410a.2

Em 2020, o BBI participou de nove emissões de títulos de dívidas com 
rótulos relacionados à sustentabilidade – a maioria conhecidos como 
green bonds. 

MERCADO NACIONAL

Participação Coordenador Coordenador Coordenador Coord. Líder

Empresa ISA AES Tietê Eneva SLC Agrícola

Valor R$ 621 MM R$ 820 MM R$ 574 MM R$ 400 MM

Ano 2018 2019 2020 2020

Modalidade Debênture verde Debênture verde Debênture de transição CRA Verde

MERCADO INTERNACIONAL

Participação Bookrunner Bookrunner Bookrunner Bookrunner Bookrunner

Empresa Suzano Klabin Marfrig Klabin Rumo

Valor US$ 500 MM US$ 1.000 MM US$ 500 MM US$ 200 MM US$ 500 MM

Ano 2016 2019 2019 2020 2020

Modalidade Green bond Green bond Transition bond Green bond Green bond

PARTICIPAÇÃO DO BBI EM EMISSÕES DE TÍTULOS DE DÍVIDA VERDES
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Buscando reforçar nosso compromisso com o Desenvolvimento 
Sustentável, anunciamos nossa meta corporativa de direcionar  
R$ 250 bilhões até 2025 para setores e atividades com benefícios 
socioambientais, por meio de crédito corporativo para setores 
selecionados, assessoria por meio do banco de investimentos e 
produtos com finalidade ou rótulo socioambiental.

Crédito corporativo Produtos socioambientais Banco de investimentos

Destinação de crédito para  
clientes de setores de  
negócios sustentáveis.

Produtos e serviços específicos para ativos e 
projetos com benefícios socioambientais.

Assessoria para operações com  
clientes de setores selecionados  
e ativos e títulos sustentáveis.

Metas de Negócios Sustentáveis

Em nossa casa de investimentos, oferecemos assessoria, experiência, produtos 
selecionados e conteúdo único para ajudar nossos clientes a alcançarem seus 
objetivos. Também oferecemos diversas soluções com foco em ASG. Por exemplo, 
para quem quer investir em ações de empresas sustentáveis, temos a carteira Ágora 
Top Green, que seleciona suas companhias dentre as listadas no ISE, da B3. Além disso, 
distribuímos mais seis fundos de investimento que adotam critérios ASG.  

Ágora
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Sustentabilidade nos  
Investimentos na BRAM 
GRI 103-2 e 103-3: Controle Acionário Ativo; 

103-2 e 103-3: Responsabilidade do Produto

A Bradesco Asset Management (BRAM) 
gerencia fundos e carteiras de investimento 
para clientes de diferentes perfis e 
segmentos, tendo encerrado 2020 com 
um patrimônio sob gestão de R$ 529 
bilhões. Como signatária dos Princípios 
para o Investimento Responsável (PRI) 
desde 2010, a BRAM emprega metodologias 
que analisam os riscos, oportunidades 
e impactos potenciais decorrentes de 
aspectos ambientais, sociais e de governança 
corporativa (ASG) sobre o desempenho de 
seus ativos. Do total de ativos sob gestão 
da BRAM, R$ 526 bilhões, ou 99,5%, foram 
analisados incluindo questões ambientais, 
sociais e de governança em 2020. 
SASB FN-AC-410a.1, FN AC-000.B

A metodologia confere pesos diferentes 
aos aspectos monitorados e se estende a 

todas as classes de ativos (renda variável, 
renda fixa – títulos privados e públicos – 
e fundos de investimento) e pesos que 
variam de acordo as especificidades de 
cada setor. Para os títulos privados, as 
análises se baseiam nos temas materiais 
de cada setor para identificar os riscos e 
as oportunidades a que as companhias 
estão submetidas, enquanto a avaliação 
dos títulos públicos abrange a qualidade 
regulatória e as políticas públicas para um 
bom atendimento à população em serviços 
básicos, a conservação do meio ambiente 
e a redução da desigualdade social. As 
análises têm como base documentos 
públicos e o diálogo com as empresas, 
além de contar com informações de 
consultorias, agências de rating e 
plataformas de informações. Os analistas 
de investimento e o analista ASG dedicado 
elaboram um rating das companhias e dos 
setores, baseado nas interações com as 
empresas e informações públicas.
SASB FN-AC-410a.2

Patrimônio sob gestão 
de R$ 529 bilhões

2020
passaram por análise ASG (ambientais, 
sociais e de governança)

99,5%
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SOCIAL 

• Relacionamento: Colaboradores

• Relacionamento: Clientes 

• Relacionamento: Fornecedores

• Relacionamento: Comunidades

• Escândalos, multas e sanções na 

relação com stakeholders

AMBIENTAL 

• Gestão de recursos naturais 

• Resíduos, efluentes e emissões  

• Mudanças climáticas 

• Gestão de recursos 

biodiversidade/desmatamento

• Impactos ambientais de 

produtos e serviços 

GOVERNANÇA 

• Integração ASG à estratégia  

• Transparência e gestão  

• Propriedade

• Conselho de Administração  

• Conduta e conflito de interesse  

TEMAS ANALISADOS  

Nota: Critérios analisados nas dimensões ambientais, sociais e de governança.

No caso dos fundos socialmente 
responsáveis, priorizamos os 
que comprovam estar mais bem 
preparados para enfrentar os 
desafios da sustentabilidade. 
Nos outros fundos da BRAM 
(carteiras de renda variável e 
renda fixa), a análise de riscos e 
oportunidades ASG subsidia os 
gestores no momento de alocação 
dos recursos, além de se constituir 
como um argumento para propor 

melhorias às escolhas dos 
investidores, que trarão retorno a 
todos os stakeholders.
Internamente, a Norma de 
Investimentos Responsáveis 
contém diretrizes sobre a inclusão 
de questões ASG na análise e 
gestão de ativos, engajamento 
das empresas investidas, 
relacionamento com partes 
interessadas, exercício ao direito 
de voto e compromisso com a 

transparência e a prestação de 
contas. O engajamento com as 
empresas investidas sobre tópicos 
ambientais e de governança é de 
responsabilidade da Área de Análise 
de Investimentos, com o apoio dos 
gestores das carteiras. Ao todo, 
engajamos 137 empresas em 2020.
GRI FS15, FS10

 

Saiba mais  
https://www.bradescoasset.com.br/BRAM/static_files/
portal/files/Governanca/10.investimentos_responsaveis_
da_bram-bradesco_asset_management.pdf 

GRI 103-2 e 103-3: Controle Acionário Ativo; 103-2 e 103-3: Responsabilidade do Produto
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Vale lembrar que a BRAM possui 
sua Política de Direito de Voto 
para os fundos e carteiras 
de investimentos geridos e 
administrados internamente, 
que objetivam resguardar os 
interesses dos clientes nas 
votações em assembleias gerais 
das companhias investidas. As 
deliberações sobre a participação 
e orientação de voto ocorrem 
semanalmente. Em 2020, a BRAM 
participou de 71 assembleias de 
empresas investidas. 
SASB FN-AC-410.a3

Em 2020, iniciamos um módulo de 
capacitação específico com tema 
ASG para todos os funcionários 
no programa BRAM Educa. Além 
de reforçar sobre as diretrizes 
estabelecidas na Norma de 
Investimentos Responsáveis 
da BRAM, o objetivo desse 
treinamento era aprimorar o 
conhecimento dos participantes 

na metodologia de análise ASG 
e informar sobre a evolução do 
tema ASG no mundo e na BRAM. 
O treinamento contou com a 
participação de 97 pessoas. 
Também foram desenvolvidos, 
ao longo do ano, treinamentos 
específicos para áreas de atuação 
da BRAM, com participação dos 
funcionários do time Comercial, 
do time de Produtos, Gestão de 
Ativos e Análise de Investimentos. 
Os critérios ASG fazem parte 
do processo de investimento e 
plano de comunicação da BRAM. 
Por meio dos nossos canais 
digitais como LinkedIn, YouTube 
e podcast, compartilhamos 
nosso posicionamento e 
comprometimento com a 
sustentabilidade. Elencamos 
nossos produtos bem como 
compartilhamos nossa parceria 
com diferentes companhias em 
prol da adoção dos critérios ASG 
nos negócios. 
SASB FN-AC-410a.2
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Em 2020, a BRAM realizou o 
relançamento dos dois fundos ASG 
mais antigos: o FIA Sustentabilidade 
Empresarial, que foi lançado 
inicialmente em 2007, e o FI Crédito 
Privado Performance SRI 20, lançado 

inicialmente em 2013. Além disso, 
também criou novos fundos ASG com 
mandatos específicos tanto em renda 
variável como em renda fixa, como é 
possível verificar a seguir:

SASB FN-AC-550a.1
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Fundo PL (R$) Mandato

BRADESCO 
MULTIGESTORES 
GLOBAL EQUITY  
ESG USD FUNDO  
DE INVESTIMENTO  
EM AÇÕES IE 

52.213.637,11 

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade por meio 
das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda 

variável, analisando os fatores de desempenho ambiental, social e de governança 
corporativa (na sigla em inglês ESG – Environmental, Social and Governance); não 

obstante, o fundo poderá aproveitar oportunidades por meio de investimentos 
em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, 

cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados 
interno e externo, vedada a alavancagem.

BRADESCO 
MULTIGESTORES 
GLOBAL FIXED 
INCOME ESG 
USD FUNDO DE 
INVESTIMENTO 
MULTIMERCADO IE      

46.283.178,26 

O fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus cotistas por meio de 
investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados 

de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos  
de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o  

compromisso de concentração em nenhuma classe específica, analisando  
os fatores de desempenho ambiental, social e de governança corporativa  

(na sigla em inglês ESG – environmental, social and governance).

BRADESCO FUNDO 
DE INVESTIMENTO EM 
COTAS DE FUNDOS 
DE INVESTIMENTO EM 
AÇÕES ASG GLOBAL 
BDR NÍVEL 1

10.525.321,03

O fundo tem por objetivo proporcionar rentabilidade por meio da atuação no 
mercado de ações local e internacional.

Na parcela local, a carteira será composta por ações de empresas que apresentam 
bons níveis de sustentabilidade, aliados aos critérios e metodologia ASG da BRAM.
Na parcela internacional, a carteira pode ser composta por ativos de renda variável 

internacionais, tais como Brazilian Depositary Receipts (BDRs), certificados de ações 
de empresas estrangeiras listadas na bolsa brasileira, ou Exchange Traded Funds 

(ETFs), fundo de investimento negociado em bolsa que busca retorno com base em 
determinado índice de mercado).

Composição:
Local: Estratégia FIA Sustentabilidade Empresarial +

Exterior: Ativos diretos, BDR Nível 1 e Swap de ETF.



Fundo PL (R$) Mandato

BRADESCO FUNDO 
DE INVESTIMENTO EM 
COTAS DE FUNDOS 
DE INVESTIMENTO 
MULTIMERCADO 
ASG GLOBAL 

10.304.818,87 

Possui objetivo de buscar retorno financeiro por meio de um portfólio  
composto por ativos locais e internacionais focado no mercado de renda  

fixa que tenha perspectivas de valorização e um elevado nível  
de governança corporativa e socioambiental.

O fundo permite acesso a companhias locais e internacionais que são, ao mesmo 
tempo, avaliadas pelas Equipes de Análise de Crédito e aprovadas pela metodologia 

ASG própria da BRAM, que considera os aspectos de governança corporativa e 
responsabilidade socioambiental das empresas.

A inclusão dos critérios sustentáveis ao processo de investimento possibilita uma 
visão mais compreensiva e holística das empresas, o que contribui para decisões 

de investimento mais eficientes.
Composição: 

Local: Estratégia Crédito Privado Sustentabilidade + Exterior: Ativos diretos 
e Swap de ETF.

BRADESCO 
PERFORMANCE 
SRI 20 FI     

127.099.103,79 
O fundo busca alocar seus recursos em ativos de emissão das empresas 

analisando os fatores de desempenho ambiental, social e de governança 
corporativa e aplicando filtro Best in Class.  

BRADESCO 
SUSTENTABILIDADE 
EMPRESARIAL 
FI AÇÕES

5.524.032,88 

Combina de forma intensiva os critérios ASG com o processo de análise tradicional 
de investimentos da BRAM. 

Perspectiva de retornos expressivos em relação ao mercado acionário no longo 
prazo em função da qualidade das empresas que selecionamos para o portfólio, 

minimizando eventuais riscos relacionados a fatores ambientais, sociais e de 
governança corporativa.

ÁGORA TOP GREEN 
INDEX FI AÇÕES 5.276.068,15 

O fundo busca acompanhar o índice Ágora Top Green (AGTGREEN), calculado 
e divulgado pela S&P Dow Jones. A rentabilidade do fundo variará conforme o 
comportamento da variação dos preços dos ativos financeiros e modalidades 
operacionais em carteira, sendo também impactada pelos custos e despesas 

do fundo.

GRI FS6
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Valor total (R$ milhões) Percentual (%)

Investido em companhias que podem ocasionar dependência 
química e/ou riscos ou danos à saúde 789,1 0,15

Investido em companhias que produzem ou comercializam 
produtos de combustíveis fósseis 9.998,59 1,78

Investido em companhias que podem ocasionar riscos à saúde ou 
à segurança alimentar e nutricional 1.277,96 0,24

Percentual do total de ativos sujeitos a triagem ambiental e/ou  
social positiva 100

2017

2018

2019

2020

2015 2,52%

2016 15,21%

99,5%

99,3%

99,4%

72,67%

PERCENTUAL DE ATIVOS SOB GESTÃO
COM AVALIAÇÃO ASG

DISTRIBUIÇÃO DE ATIVOS (2020)

GRI FS11

67 A SUSTENTABILIDADE NO BRADESCO

BRADESCO  Relatório Integrado 2020



Sustentabilidade no Grupo Bradesco Seguros 

Norma de Responsabilidade  
Socioambiental do  
Grupo Segurador

Comissão de Sustentabilidade  
no Grupo Bradesco Seguros 

O Grupo Segurador lançou, em 2020, sua página de sustentabilidade. O novo portal 
traz diretrizes e práticas ASG, mostrando o quanto a sustentabilidade está vinculada 
aos negócios da Bradesco Seguros. Conheça o novo ambiente em:  
bradescoseguros.com.br/sustentabilidade.

A Área de Sustentabilidade 
conta ainda com sua Norma de 
Responsabilidade Socioambiental, 
que incorpora os critérios 
ambientais, sociais e de governança 
(ASG) no âmbito de suas atividades, 
zelando pela preservação do meio 
ambiente no desenvolvimento e  
na oferta de seus produtos 
e serviços, e na gestão dos 
empreendimentos imobiliários.

Contamos com a Comissão de 
Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros 
e BSP Empreendimentos Imobiliários, 
buscando avaliar as melhores práticas de 
mercado, propor estratégias e iniciativas 
e promover a cultura da sustentabilidade, 
refletindo na evolução dos nossos 
resultados. Reformulada em 2020, a comissão 
está subordinada ao Comitê Executivo 
da Bradesco Seguros S.A. e conta com a 
participação de diretores de diversas áreas e 
empresas do Grupo.
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Dentre aqueles que possuem impactos 
sociais, compilam-se os destinados 
a microempresas e/ou pequenas 
empresas que promovam a inclusão 
e a educação financeira, bem como 
produtos e serviços destinados a 
jovens, mulheres e pessoas com 
deficiência. Entre os exemplos estão 
o Prev Classic 3 em 1: plano de 
previdência com diferentes benefícios 
aos clientes e contribuições a partir 
de R$ 79,00; o Prev Jovem: plano 
de previdência destinado a jovens e 
crianças, com contribuições a partir 
de R$ 50,00; o SobMedida: plano 
de previdência cujo investimento 
migra para fundos de menor taxa de 
administração a cada faixa de saldo 
atingido; e o Vida Segura: seguro 
com cobertura de morte e assistência 
funeral individual e sorteios mensais, 
com prêmios a partir de R$ 9,94. 

Já entre os produtos e serviços 
que possuem impactos ambientais 
estão aqueles que contribuem com a 
redução de resíduos e poluição, além 
dos que usam fontes de energias 
renováveis ou que se adaptem às 
mudanças climáticas. Como exemplo, 
a assistência sustentável do Bradesco 
Seguro Residencial oferece coleta e 
descarte correto de bens em desuso, 
como móveis e eletrodomésticos. 
Outro exemplo são os microsseguros, 
como a Primeira Proteção Bradesco, 
com cobertura de morte acidental e 
assistência funeral disponíveis a partir 
de R$ 5,50 mensais. 

Produtos e Serviços

O Grupo Bradesco Seguros conta 
com uma comissão específica para 
integrar os critérios ASG no processo 
de aprovação de novos produtos e 
serviços. Por meio desses critérios, 
é realizada uma classificação 
para os impactos sociais e                     
ambientais positivos.
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Inovação para 
Sustentabilidade
Empresas que querem continuar a gerar 
valor em longo prazo estão constantemente 
investindo em tendências e inovações.  
A inovação tem um enorme potencial de 
desenvolver soluções para que os modelos 
de produção e consumo se tornem  
mais sustentáveis.

No Bradesco, buscamos nos antecipar às 
mudanças da sociedade e do setor financeiro, 
fazendo do pioneirismo parte de nossa 
cultura. Por isso, esse é um dos pilares da 
nossa Estratégia de Sustentabilidade e foca 
em três importantes frentes de atuação:

Cultura de inovação: ampliação da 
capacidade do Bradesco e do ecossistema 
de inovação em gerar impacto positivo ao 
compartilhar conhecimento e conteúdo  
para funcionários, empresas parceiras e 
startups envolvidas.

Projetos de impacto: reforço dos 
impactos positivos dos projetos de inovação 
desenvolvidos na Organização e que tenham 
o foco em avanços na gestão, operações e 
novos negócios.

Ecossistema inovabra: potencializar o 
impacto positivo do ecossistema de inovação 
com base na valorização dos critérios ASG 
na seleção de startups para geração de 
negócios, além do apoio e fomento a ações 
de engajamento para sustentabilidade com 
os stakeholders.

Saiba mais sobre os programas  
de inovação do Bradesco –  
inovabra, p. 181 
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programa inovabra habitat com a estratégia de 
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Mudanças Climáticas
As mudanças climáticas têm gerado transformações 
significativas em nossa sociedade e economia. Seus 
impactos são tanto físicos – tais como o aumento 
da temperatura global e os eventos climáticos 
extremos cada vez mais severos e frequentes –, 
como de transição – por movimentações políticas 
e de mercado –, como novas políticas públicas e 
mudanças nos padrões de consumo e produção. 

Estratégia Climática 
No Bradesco, buscamos garantir que nossas 
operações e nossos negócios estejam preparados 
para esses desafios, tendo como principais objetivos: 

•  Reduzir e mitigar a geração de gases 
de efeito estufa em nossas operações 
e gerenciar a exposição de nossas 
estruturas operacionais aos  
riscos climáticos.

•  Integrar a avaliação de riscos e 
oportunidades climáticos, atuais e 
futuros, nos processos de tomada de 
decisão e de gestão dos nossos negócios.

•  Oferecer soluções financeiras que 
apoiem padrões de consumo e 
de produção com menor geração 
de carbono e mais resilientes aos 
impactos climáticos.

•  Promover o engajamento e a 
conscientização sobre o tema com os 
públicos com os quais nos relacionamos, 
como funcionários, parceiros e 
fornecedores, clientes e entidades da 
sociedade civil.

Saiba mais  
Riscos Emergentes, p. 101 
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Governança sobre Mudanças Climáticas
No Bradesco, integramos a governança sobre 
Mudanças Climáticas às estruturas de gestão 
de riscos socioambientais e de sustentabilidade 
em três níveis:

Além disso, por meio do Programa Gestão 
da Ecoeficiência, investimos internamente 
em iniciativas com metas específicas 
para reduzir o impacto ambiental da 
Organização, principalmente a geração de 
gases de efeito estufa. 

Saiba mais  
Ecoeficiência, p. 235
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Responsável por supervisionar a 
execução da Estratégia Climática do 
Bradesco, em consonância com o 
apetite a riscos aprovado pelo Conselho. 
Bimestralmente aprova e revisa objetivos 
estratégicos e metas.

Responsável pela gestão transversal 
dos riscos e oportunidades climáticas, 
com o apoio de fóruns executivos e 
departamentais, como a Comissão           
de Sustentabilidade. 

Traduzem os riscos e as oportunidades 
para as demais estruturas da Organização, 
apoiando na integração do tema ao 
negócio e ao desenvolvimento de 
controles e soluções financeiras.

COMITÊ DE 
SUSTENTABILIDADE E

DIVERSIDADE

CFO E CSO
OSWALDO TADEU 

FERNANDES

CONTROLE E ANÁLISE 
DE RISCO SOCIOAMBIENTAL

SUSTENTABILIDADE
CORPORATIVA

Estratégico

Executivo

Operacional



Estratégia Digital
A busca pela ecoeficiência passa 
pela redução no consumo de 
recursos naturais e na geração 
de resíduos nas operações, 
mas também é incorporada no 
direcionamento de nosso modelo 
de negócios. Nossa estratégia de 
presença digital, por exemplo, 
contribui para a redução na 
geração de carbono, amplia e 
flexibiliza o acesso do cliente ao 
Bradesco e reduz a dependência da 
Organização às estruturas físicas 
de atendimento, que geram mais 
impactos ambientais e são mais 
expostas aos riscos de interrupções 
operacionais decorrentes de fatores 
climáticos (como alagamentos). 

Um estudo interno, realizado 
com os dados de transações e 
de ecoeficiência publicados no 
Relatório Integrado de 2018, apurou 
que uma transação por canal digital 
(Internet, Celular, Autoatendimento 
e Telebanco) emite quase 300 vezes 
menos carbono por operação do 
que uma transação por canal físico 
(agência) – resultado da economia 
de energia, da menor demanda 
logística de malotes e numerário, 
além da menor movimentação de 
funcionários e de clientes.

Compromissos com o Clima
Em 2020, assumimos o compromisso de, 

a partir do fim do mesmo ano, ter 100% das operações do 
Bradesco abastecidas por energia de fontes renováveis. Com 

a implementação da iniciativa, iniciamos 2021 como uma 
das primeiras grandes instituições financeiras no mundo a 

completar a transição. 
Adicionalmente, comprometemo-nos a neutralizar 100% das emissões de gases 

do efeito estufa decorrentes das nossas atividades operacionais atualmente 
mensuradas, contemplando os Escopos 1, 2 e 3, desde o ano 2019. Sendo assim, o 
primeiro grande banco brasileiro a cumprir tal nível de compensação de carbono. 

Veja detalhes no capítulo de Ecoeficiência, na página 235.
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Precificação de Carbono
Mecanismos de precificação 
de carbono já são realidade em 
mais de 40 Países e dezenas de 
jurisdições em todo o mundo. 
Apesar de o Brasil ainda não ter 
mecanismos de precificação de 
carbono implementados de forma 
ampla na economia, o Bradesco 
se antecipa para compreender 
e preparar seus negócios com 
avanços nessa direção.

Investimentos corporativos: 
após piloto iniciado em 2019, 
estabelecemos, em 2020, um 
preço relacionado ao carbono 
dentro da composição de custos 
que fazem parte das análises de 
investimentos em infraestrutura 
e aquisições corporativas 
significativas – influenciando 
positivamente os projetos que 
promovem redução na geração 
de carbono e, negativamente, 
aqueles que aumentam os 
níveis de emissão da estrutura 
operacional da Organização.

Negócios Climáticos
Nossa maior capacidade de influenciar positivamente o meio ambiente 
e a economia está no modo como conduzimos e direcionamos nossos 
negócios como agente financeiro. Uma das nossas frentes de atuação 
foca a oferta de produtos e serviços, além de assessoria, para apoiar 
os clientes na transição para uma economia de baixo carbono e mais 
resiliente aos potenciais impactos causados pelas mudanças no clima.

Gestão de ativos: publicamos 
um estudo sobre a sensibilidade 
das empresas investidas pela 
BRAM à precificação de carbono, 
considerando tanto a tributação 
como o mercado de carbono.

Intermediação: atuamos 
como operadores financeiros na 
simulação do Sistema de Comércio 
de Emissões (SCE) do Centro de 
Estudos de Sustentabilidade da FGV.

Saiba mais  
sobre os resultados do piloto  
e do estudo citados no site  
www.bradescoustentabilidade.com.br 

74 A SUSTENTABILIDADE NO BRADESCO

BRADESCO  Relatório Integrado 2020

http://www.bradescoustentabilidade.com.br
http://www.bradescoustentabilidade.com.br
http://www.bradescoustentabilidade.com.br


Financiamento à Energia Solar
Com um dos maiores níveis de incidência solar 
no mundo, o Brasil tem grande potencial de 
ampliar sua geração de energia por meio da 
energia solar. Para financiar esse potencial, 
oferecemos o CDC Fotovoltaico – linha 
de crédito para a aquisição e instalação 
de equipamentos de energia solar em 
propriedades de Pessoas Físicas e Jurídicas. 
Com esforços adicionais de comercialização, 
registramos um crescimento de 100% no 
número de contratos desse produto entre 
2019 e 2020, apesar do contexto de pandemia.

Apoio à Energia Renovável
O Bradesco é um dos principais agentes 
financeiros do País para o setor de energia 
renovável. Apenas em 2020, o BBI assessorou 
15 operações com foco em geração, 
transmissão e distribuição de energia elétrica 
de fontes renováveis, somando R$ 2,8 bilhões.

Créditos de Biocombustíveis (CBios) 
Primeiro caso de mercado regulado de 
carbono no Brasil, somos escrituradores e 
intermediadores de CBios com distribuidoras 
de combustíveis e investidores. 

Em dezembro de 2020, captamos  
R$ 1,2 bilhão por meio do nosso 
primeiro título de dívida atrelado a 
critérios de sustentabilidade: a Letra 
Financeira Climática do Bradesco. Os 
recursos serão utilizados para financiar 
ou refinanciar projetos e ativos nos 
setores de energia renovável, eficiência 
energética e operacional, transporte 
limpo e construções sustentáveis. 

Essa emissão seguiu os critérios 
estabelecidos em nosso framework  
de Finanças Climáticas, baseado  
nas principais referências 
internacionais, e contou com 
verificação por consultoria 
independente (second-party opinion). 

Os impactos positivos gerados, 
principalmente em termos de  
emissões de carbono evitadas,  
serão monitorados e divulgados 
anualmente no site 
www.bradescosustentabilidade.com.br.

Letra Financeira 
Climática
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Integração Lavoura, Pecuária  
e Floresta (ILPF) 
O Bradesco é o único banco 
membro da Rede ILPF, formada pela 
Embrapa e por empresas da cadeia, 
cujo objetivo é acelerar a adoção 
do ILPF no Brasil. Esse sistema 
produtivo busca compatibilizar 
as produções agrícola, pecuária e 
florestal numa mesma área. Isso 
gera maior diversificação produtiva, 
receitas adicionais, menor pressão 
por expansão das áreas produtivas, 
níveis inferiores de degradação do 
solo, além de mitigar a geração de 
carbono na produção. 

Programa ABC
Por meio do Programa Agricultura 
de Baixo Carbono (ABC), 
repassamos aos clientes recursos 
do BNDES com foco em promover 
uma agricultura com menor 
emissão de gases de efeito estufa 
(veja a nossa contribuição na tabela 

da página 58).

Emissões Financiadas
Em junho, o Bradesco foi o 
primeiro banco brasileiro a aderir à 
Partnership for Carbon Accounting 
Financials (PCAF), uma parceria 
global entre instituições financeiras 
que se dedicam ao desenvolvimento 
e implementação de metodologias 
padronizadas de mensuração e 
divulgação de emissões associadas 
a empréstimos e investimentos.

Em novembro de 2020, a PCAF 
lançou o primeiro guia focado em 
mensurar as emissões financiadas, 
The Global GHG Accounting & 
Reporting for the Financial Industry.

Nessa primeira rodada, 
estimamos as emissões de 
carbono decorrentes de 100% 
do portfólio dos clientes Pessoa 
Jurídica com classificação 
setorial em nossa base de dados 
(equivalente a 60% do total da 
carteira de crédito expandida). 

Para tanto, foram utilizadas 
estimativas nacionais de emissões 
setoriais disponibilizados para 
o Brasil na base de dados do 
PCAF, caracterizando classe 5 de 
qualidade de dados, em uma escala 
de 1 a 5. Os melhores níveis de 
qualidade utilizam dados reais de 
emissões de carbono divulgados 
pelos clientes.

O cálculo da carteira de crédito 
apresentado considerou as 
emissões de Escopo 1 (emissões 
diretas) e Escopo 2 (referente ao 
uso de energia elétrica) de cada 
setor avaliado. 
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SETOR Saldo 
(R$ milhões)

Escopos 1 + 2
(tCO2e mil)

Indústrias de transformação 120.614 5.507

Indústrias extrativistas 22.997 2.163

Automobilístico 72.251 745

Agricultura, pecuária e floresta 10.095 667

Energia 21.804 627

Transporte e armazenagem 32.428 563

Serviços administrativos 16.928 69

Serviços financeiros e de seguros 40.735 68

Água e saneamento 771 48

Saúde 12.995 39

Comunicação e informação 18.177 38

Construção 20.878 29

Atividades imobiliárias 9.910 25

Atividades técnicas, profis. e científicas 5.209 22

Educação 4.315 6

Outras atividades 1.242 3

Artes, cultura e entretenimento 681 1

Administração pública e defesa 46 0,05

Total 412.084 10.620

Emissões de carbono estimadas decorrentes das atividades financiadas da carteira de crédito para Pessoas 
Jurídicas (dez./2020):

Estamos trabalhando para, nos próximos ciclos, incluir outras classes 
de ativos, aplicar dados de emissões de clientes e cobrir avaliações 
específicas sobre produtos e serviços. Devido a possíveis atualizações 
metodológicas, futuras melhorias em fontes de informação, é possível 
que os resultados publicados sejam revisados em anos posteriores para 
garantir a comparabilidade e consistência da contabilização de emissões 
financiadas em nossas carteiras.
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Investidores 
pelo Clima  

Em 2020, a BRAM se tornou membro 
do Investidores pelo Clima (IPC), 
uma iniciativa da Sitawi Finanças do 
Bem, apoiada pelo Instituto Clima 
e Sociedade (iCS) por meio de seu 
Programa Economia Zero Emissões, 
que tem o objetivo de engajar e 
capacitar investidores profissionais 
locais para que avancem na agenda 
de descarbonização de portfólios. 
A iniciativa teve início em 2019 e já 
conta com mais de 22 investidores 
profissionais brasileiros, com um 
patrimônio sob gestão superior a     
R$ 3 trilhões.

Participamos do IPC desde o 
princípio por meio dos grupos 
de discussão que propuseram 
as ferramentas para avaliação 
climáticas de portfólios e estratégias 
para a gestão de climas. Após 
assumirmos o compromisso público 
com o IPC, participamos ativamente 
do engajamento de três grandes 
empresas e do planejamento para as 
novas atividades de 2021.

Bradesco 
Seguros 

Entendemos que, cada vez mais, 
os riscos relativos às mudanças 
climáticas acarretarão implicações 
diretas e indiretas nos nossos 
negócios, principalmente devido 
ao potencial de aumento de 
sinistralidade e, por consequência, 
redução de nossa receita devido ao 
aumento de gastos relacionados ao 
pagamento de indenizações.

Por essa razão, contamos com 
duas normas internas: a Norma de 
Responsabilidade Socioambiental 
e a Norma de Risco Socioambiental 
para o Grupo Bradesco Seguros e BSP 
Empreendimentos Imobiliários, as 
quais reforçam a preocupação e dão 
diretrizes com relação às questões 
ambientais, sociais e de governança 
(ASG) e, entre elas, sobre a questão 
das mudanças climáticas.

Além disso, possuímos em nossa 
carteira produtos e serviços 
sustentáveis com potencial de 
reduzir emissões diretas e indiretas 
de gases de efeito estufa, seja 
pela diminuição da necessidade 
dos clientes e funcionários 
de se deslocarem, reduzindo 
consequentemente o consumo de 
combustíveis, seja pela redução da 
utilização de materiais. 

Saiba mais  
https://www.bradescoseguros.com.br/
clientes/institucional/sustentabilidade/
gestao-ambiental 
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White  
paper

Case  
do Bradesco Links

Charting a  
new climate 

Risco Físico –  
Setor imobiliário –  
Pág. 54–55

http://www.acclimatise.uk.com/wp-
content/uploads/2020/09/Charting-
a-New-Climate-UNEP-FI-TCFD-
Banking-Physical-Risk.pdf

Decarbonisation  
and disruption

Risco de Transição –  
Setor de transportes –  
Pág. 32–35

https://www.unepfi.org/wordpress/
wp-content/uploads/2021/02/
UNEP-FI-Decarbonisation-and-
disruption.pdf

Desde 2019, temos participado de 
iniciativas setoriais com foco no 
desenvolvimento de metodologias 
e ferramentas de gestão de riscos 
climáticos para a indústria bancária, 
em linha com as recomendações 
da TCFD. No âmbito internacional, 
participamos dos projetos-piloto 
da UNEP-FI, ao lado de bancos 
de diferentes Países; no Brasil, 
compomos o grupo de trabalho 
da Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban) relacionado ao tema.

Mensurando o Risco das Mudanças Climáticas
RESULTADOS DOS PILOTOS DA UNEP-FI

Saiba mais
Estudos coordenados 
pela Febraban –  
febraban.org.br
Gestão de Mudanças 
Climáticas no Bradesco

Em 2020 mantivemos a 
participação na terceira fase dos 
pilotos da UNEP-FI para projetar 
possíveis impactos decorrentes de 
cenários de aquecimento global e 
seus efeitos (ambientais, políticos, 
tecnológicos e de mercado) sobre 
os negócios de clientes que 
atuam em setores críticos com 
alta sensibilidade às mudanças 
climáticas e relevantes para a 
carteira de crédito do Bradesco e 
para a economia nacional.

Com o avanço das metodologias, o 
objetivo é incorporar os resultados 
das análises de cenários na tomada 
de decisão de negócios, assessorar 
os clientes na gestão de sua 
exposição aos riscos climáticos, 
assim como apoiar a oferta de 
soluções financeiras com foco 
em reduzir a vulnerabilidade dos 
negócios dos clientes aos impactos 
da mudança no clima.

Em 2020, realizamos novas 
análises de exposição da carteira 
a impactos climáticos. No setor 
de Crédito Imobiliário, avaliamos 
tendências de inundações (risco 
físico) segundo cenários de 
aumento de 4 °C na temperatura 
(modelo RCP 8.5) em 2040. Como 
resultado, verificou-se que, para 

parte do portfólio de imóveis 
financiados, há uma tendência de 
queda de até 4,5% no valor dos 
ativos. Já para a análise de riscos de 
transição (modelo REMIND MAgPIE, 
com projeção de aquecimento 
de até 1,5 °C e transformações 
político-econômicas mais 
significativas) foi considerado o 
setor de transportes.

Alguns dos resultados atingidos 
pelo Bradesco foram publicados 
pela UNEP-FI em white papers 
dedicados a divulgar estudos, 
práticas e métodos de gestão 
criados pelos membros do Grupo 
de Trabalho.
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Somos apoiadores da Task Force 
on Climate-Related Financial 
Disclosures (TCFD), cujo objetivo 
é ampliar a transparência entre os 
entes do mercado sobre os impactos 
financeiros decorrentes das 
mudanças climáticas, influenciando 
a tomada de decisão financeira. 
Seguindo suas recomendações, 
temos buscado implementar as 
melhores práticas de gestão e sua 
decorrente divulgação.

Atendimento às 
Recomendações da TCFD

83%Governança

50%Gestão  
de Risco

86%86%Estratégia

71%Metas e métricas

77%Total

Mensurando o Risco das 
Mudanças Climáticas, p. 79 
Gerenciamento de Riscos 
Socioambientais, p. 112

Precificação de Carbono, p. 74 
Emissões Financiadas, p. 76 
Ecoeficiência, p. 235

AUTOAVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ADERÊNCIA ÀS RECOMENDAÇÕES DA TCFD

Em 2020, o Bradesco teve sua gestão e reporte 
sobre o tema mudanças climáticas reconhecido 

com o conceito A- no CDP, o que nos posiciona na 
categoria de liderança entre as empresas respondentes. 

Também sensibilizamos nossos fornecedores sobre os riscos 
e as oportunidades decorrentes da mudança climática por meio do 

CDP Supply Chain Leadership Collaboration, do
qual somos disseminadores. Em 2020, 64% dos fornecedores

selecionados participaram do programa.

Liderança no 
no CDP

Estratégia Climática, p. 71 
Negócios Climáticos, p. 74

Governança sobre Mudanças 
Climáticas, p. 72
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A Organização Bradesco tem um 
compromisso público com os direitos 
humanos, alinhado aos princípios nacional 
e internacionalmente aceitos: Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, Guia das 
Nações Unidas de Princípios Orientadores 
da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos 
e Convenções da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) ratificadas pelo Brasil e 
aplicáveis à Organização.

Com a missão de respeitar e proteger os 
direitos fundamentais, incorporando as 
melhores práticas do mercado e seguindo 
a orientação dos órgãos que estabelecem 
diretrizes de responsabilidade social, desde 
2018 a Organização divulgou as suas diretrizes 
de atuação por meio da Política Corporativa 
de Direitos Humanos.

Além disso, o tema também está contemplado 
em outras políticas e normas internas, como 
o Código de Conduta e Ética, a Política 
de Sustentabilidade, a Norma de Risco 
Socioambiental, a Política de Diversidade 
e Inclusão e a Política de Gerenciamento 
dos Recursos Humanos da Organização, 
reforçando e estabelecendo diretrizes 
específicas de direitos humanos para a 
prevenção dos riscos a que estamos expostos 
nas relações com os nossos funcionários, 
clientes, fornecedores, parceiros e sociedade.

Compromisso com 
os Direitos Humanos 
GRI 103-2 e 103-3: Avaliação de Direitos Humanos; 412-1 

Como parte do Sistema de Gestão de 
Responsabilidade Social Corporativa, 
disponibilizamos canais de comunicação 
para que funcionários e colaboradores 
(profissionais terceirizados) realizem 
manifestações relativas a eventuais violações 
aos direitos humanos.

Mantemos, ainda, um processo estruturado 
para a tratativa das manifestações e para o 
monitoramento de indicadores relacionados. 
Também são disseminados, periodicamente, 
conteúdos e realizadas capacitações sobre  
o tema. 

Na relação com os fornecedores, por meio 
do Programa Bradesco de Responsabilidade 
Socioambiental na Cadeia de Suprimentos 
(PBRSA CS), promovemos o respeito 
aos princípios éticos, de integridade e 
sustentabilidade, com ênfase em direitos 
humanos e gestão socioambiental. Com os 
clientes e parceiros de negócios, especialmente 
nos casos de concessão de financiamentos, 
o monitoramento quanto a possíveis 
descumprimentos aos direitos humanos faz 
parte do escopo de atuação do gerenciamento 
dos riscos socioambientais da Organização, sob 
responsabilidade do Departamento de Controle 
Integrado de Riscos (DCIR). 
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No âmbito da Bradesco Cartões, os contratos 
de correspondente bancário atrelados 
aos contratos das joint-ventures (JVs) da 
BradesCard e Bradesco S.A. relacionados a 
vendas de cartões de crédito, empréstimos 
e recebimento de faturas possuem 
cláusulas específicas de combate ao 
trabalho infantil, escravo, respeito ao meio 
ambiente, entre outras, escritas conforme 
as melhores práticas sugeridas pelos vários 
departamentos de controle e jurídico da 
Organização Bradesco. 

Vale ressaltar que, embora exista autonomia 
de atuação entre as partes dentro de suas 
responsabilidades nas JVs, em que os 
funcionários dos parceiros normalmente 
estão subordinados a um próprio Código 
de Ética do varejista, também é distribuído 
o Código de Ética da própria Organização 
para conhecimento e melhoria da qualidade 
e condições do trabalho, assim como           
impacto socioambiental. 

Visitas periódicas são efetuadas como 
mecanismo de acompanhamento e, se 
qualquer desvio de conduta for observado 
na ocasião, os temas e eventuais problemas 
são escalados aos mais altos comitês de 
gerenciamento das parcerias para a devida 
tomada de providências.

Na Gestão de Ativos, como signatária dos 
Princípios para o Investimento Responsável 
(PRI), a Bradesco Asset Management 
S.A. (BRAM) dispõe de um normativo de 
investimentos responsáveis, que considera 
aspectos socioambientais, incluindo os de 
direitos humanos no processo de avaliação 
dos seus ativos. 

A nossa atuação também é reforçada pela 
adesão a compromissos voluntários com foco 
no tema, conforme reportado na página 49.
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Processos de Mitigação e 
Remediação em 
Direitos Humanos

A Organização possui normativo 
específico de gerenciamento 
de risco socioambiental que 
trata, entre outras atividades, do 
escopo de avaliação de projetos 
financiados. A aderência desses 
projetos às diretrizes de direitos 
humanos é avaliada por meio de 
processo de due diligence, que 
inclui a aplicação de checklist 
setorial, análise de documentos 
socioambientais e relatórios 
de auditorias independentes, 
autorizações/licenças, pesquisas 
em mídias, consultas a listas 
públicas e análise de imagens de 
satélite por meio de programa 
de georreferenciamento, que 
possibilita avaliação do contexto 
local e regional da localização da 
empresa ou empreendimento. 
Por meio dessa análise é possível 
identificar riscos diretos e 
indiretos advindos de impactos em 
comunidades locais e tradicionais, 
reassentamentos involuntários, 
terras indígenas, quilombolas, 
trabalho análogo ao escravo, 
trabalho infantil, exploração 
sexual, tráfico de pessoas e 
direitos trabalhistas. 
Após a avaliação, caso o assunto 
não seja esclarecido por 
intermédio da documentação 
encaminhada, podem ser 
solicitados informações e 
documentos complementares; no 
entanto, quando necessário, são 
incluídas cláusulas contratuais 

específicas para o controle e 
acompanhamento dos riscos 
socioambientais; e de acordo com 
a modalidade, tipo de contrato 
e vigência, são elaborados 
planos de ação, para que esses 
aspectos sejam monitorados 
de forma que possibilite por 
exemplo acompanhar as temáticas 
referentes à realocação de 
comunidades, atendimento 
às exigências aos órgãos 
reguladores de comunidades 
tradicionais, tais como Funai 
(indígenas) e Fundação Cultural 
Palmares (quilombolas), além de 
acompanhamento periódico das 
ações adotadas pelos clientes 
para regularização dos casos em 
que são identificados indícios 
de envolvimento com trabalho 
análogo ao escravo, trabalho 
infantil e exploração sexual. Se, 
no decorrer do monitoramento, 
for constatado que o cliente não 
tem cumprido integralmente 
as cláusulas socioambientais 
contratuais, a Organização poderá 
suspender futuras liberações de 
recursos ou até mesmo liquidar 
antecipadamente o contrato.

Adicionalmente, os casos relativos 
a Pessoas Físicas e Jurídicas 
que figuram no Cadastro de 
Empregadores do Ministério da 
Economia possuímos mecanismos 
internos que são atualizados 
de forma tempestiva a cada 
atualização da lista, e servem de 
apoio para tomada de decisão nos 
negócios da Organização.

Como exemplo dessa avaliação, 
em 2020, durante o processo de 
monitoramento de uma usina 
hidrelétrica foi identificada a 
não existência de norma ou 
procedimento de avaliação 
de risco socioambiental e 
direitos humanos na cadeia de 
fornecedores (auditoria interna). 
Recomendou-se a elaboração de 
procedimentos para verificação 
de riscos de direitos humanos 
e socioambientais na cadeia 
de fornecedores, levando em 
consideração: uso de mão de 
obra infantil, uso de trabalho em 
situação análoga a de escravidão, 
não cumprimento de legislações 
Ambientais e Trabalhistas e 
Saúde e Segurança do Trabalho 
incluindo condições sanitárias e 
de conforto nos locais de trabalho 
e alojamento. Em atendimento 
às recomendações, a empresa 
apresentou um plano de ação 
para desenvolver um processo de 
avaliação de riscos em sua cadeia 
de fornecedores, com os critérios 
de desempenho ambientais e 
sociais recomendados na auditoria. 
Atualmente essa ação está em 
atendimento e será acompanhada 
no decorrer de 2021. Destacamos 
que em 2020 foram monitorados 
44 projetos que passaram por due 
diligence com critérios ambientais, 
sociais e de direitos humanos, 
ou seja, passaram por ações de 
mitigação. Em relação aos casos 
de remediação, nenhum dos 
nossos projetos apresentaram 
violações aos direitos humanos.
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Estudos de Casos em  
Direitos Humanos

Caso 1: Manutenção de Renda 
para Produtores 
Rurais Impactados
Ao avaliar o financiamento 
da instalação de uma usina 
hidrelétrica, verificamos nos 
estudos ambientais a existência 
de famílias de pequenos 
produtores rurais que teriam 
suas terras alagadas pela 
formação do lago da usina. 
No processo de engajamento 
com o cliente para a verificação 
dos estudos de impactos 
socioambientais e medidas de 
mitigação ou compensação 
propostas, identificamos uma 
inovadora solução que contribuirá 
para a manutenção de renda 
para o público afetado pelo 
alagamento. O empreendedor 
propôs participação acionária na 
usina hidrelétrica, por meio da 
constituição de uma sociedade de 
propósito específico, constituída 
pelos produtores rurais. Desta 
forma, ao longo de toda vida 
útil do empreendimento, eles 
receberão parte da geração 
de caixa do empreendimento, 
decorrente da venda de energia. 
Durante o processo de análise, 
quase todos os produtores já 
haviam formalmente aceitado a 
proposta. Diante do exposto, bem 
como da verificação das ações 
e programas de mitigação dos 
demais riscos socioambientais, o 
Bradesco aprovou a operação.

Saiba mais sobre o 
monitoramento de 
carteiras socioambientais 
com cláusulas de direitos 
humanos, assim como 
acordos de investimentos 
que incluem cláusulas 
de direitos humanos ou 
que foram submetidos 
à avaliação referente 
a direitos humanos no 
capítulo de Gerenciamento 
de Riscos, na página 99

Saiba mais  
sobre discriminação e 
respeito aos direitos 
humanos, consulte o capítulo 
Pessoas, p. 225, 226, 227

Caso 2: Atendimento às 
Comunidades Reassentadas e 
Regularização de Terras
Ao avaliar proposta de crédito 
para outra usina, analisamos o 
andamento dos trabalhos de 
atendimento às comunidades 
reassentadas e regularização 
de terras, entre outros aspectos 
ambientais. Realizamos visita 
técnica ao empreendimento, 
com o consórcio de bancos, 
observando os padrões de 
desempenho do International 
Finance Corporation (IFC), e 
atestamos as ações que garantem 
o fornecimento de água potável a 
essas comunidades, bem como as 
melhorias realizadas em relação 
às novas residências destinadas ao 
reassentamento. O cliente atendeu 
às exigências estabelecidas pelo 
órgão ambiental, contribuindo 
positivamente para a redução dos 
riscos socioambientais. Sendo 
assim, o Bradesco concedeu o 
crédito pleiteado.

Caso 3: Financiamento  
Não Aprovado
Ao analisar o financiamento 
de um terminal portuário, foi 
constatado: impacto indireto em 
terras indígenas; necessidade 
de realocação de comunidades 
próximas; e impacto em artefatos 
arqueológicos. Diante dos 
potenciais riscos identificados, 
solicitamos mais evidências, 
tais como estudos e anuências 
dos órgãos gestores, todavia 
não foram apresentadas. Essas 

ocorrências, se não foram 
gerenciadas com boas práticas 
socioambientais, podem levar à 
violação aos direitos humanos, 
tal como descrito no artigo 27° 
da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. Dessa forma, o 
Bradesco não prosseguiu com  
o financiamento.
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NOSSO POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO

Governança 
Sólida e 
Transparente

Prédio Vermelho  
Cidade de Deus,  
Osasco (SP)

GRI 102-18



GOVERNANÇA SÓLIDA E TRANSPARENTE

Como uma empresa de capital aberto, 
estamos listados no nível 1 de Governança 
Corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 
(B3), refletindo nossos elevados preceitos de 
Governança Corporativa, um trabalho que 
busca alinhar aspectos financeiros a aspectos 
socioambientais. Nossos princípios estão 
pautados nas diretrizes do Código Brasileiro 
de Governança Corporativa e nas diretrizes 
da Securities and Exchange Commission 
(SEC), dos Estados Unidos.

Temos um forte compromisso com a 
geração de valor para todos os nossos 
públicos de interesse, e a força de nossa 
governança é parte essencial dessa visão 
de longo prazo. Como órgão máximo 
de governança, a Assembleia Geral de 
Acionistas é responsável por deliberar sobre 
nossos negócios e eleger os integrantes do 
Conselho de Administração, com mandato 
de dois anos, e do Conselho Fiscal (órgão 
permanente que monitora os atos dos 
administradores), com mandato de um ano.

Resiliência, solidez e agilidade 
para se adequar às necessidades 
do mercado e dos stakeholders 
só são possíveis quando estão 
alicerçados em uma governança 
robusta, transparente e íntegra.

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, 
OS ACIONISTAS QUE DETÊM AÇÕES 
ORDINÁRIAS E/OU PREFERENCIAIS, NÃO 
INTEGRANTES DO BLOCO DE CONTROLE, 
PODEM ELEGER, EM VOTAÇÃO SEPARADA 
DA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA, SEUS 
REPRESENTANTES PARA OS CONSELHOS 
DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL
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46,30% ON
100,00% PN
73,93% Total

47,93% ON
47,93% Total

53,70% ON
26,07% Total

8,43% ON
2,25% PN
5,35% Total

17,07% ON
8,55% Total

35,44% ON
35,44% Total

0,15% ON
0,08% Total

25,13% ON
100,00% PN
60,41% Total74,72% ON

39,51% Total

16,63% ON
16,63% Total

45,64% ON
0,02% PN
22,88% Total

28,86% ON
97,73% PN
63,22% Total

BBD PART. S.A.
(administradores/

funcionários)

FAMÍLIA 
AGUIAR

BANCO
BRADESCO

NOVA CIDADE
DE DEUS

CIDADE
DE DEUS

MERCADO

FUNDAÇÃO
BRADESCO*

NCF

Principais Acionistas

Composto por seis membros 
externos e três membros 
independentes, entre eles uma 
mulher, todos com mais de 50 anos 
(que escolhem entre si o presidente 
e o vice-presidente do órgão), 
o Conselho de Administração é 
responsável pela definição da 
estratégia do negócio, eleição 
ou destituição dos membros da 
Diretoria, acompanhamento do 
trabalho do diretor-presidente 
e escolha ou destituição dos 
auditores independentes. Reúne-se 
ordinariamente seis vezes ao ano 
e extraordinariamente quando os 
interesses da sociedade assim  
o exigem. GRI 102-8

Já o Conselho Fiscal é composto 
por cinco membros efetivos e seus 
respectivos suplentes, sendo dois 
eleitos por acionistas minoritários. 
Além do Conselho Fiscal, 
possuímos uma Auditoria Interna 
também subordinada ao Conselho 
de Administração.

Com regimento interno próprio, o 
Conselho possui, ainda, um manual 
e um calendário anual de reuniões 
fixados pelo seu presidente. O 
conselho é assessorado por uma 
Secretaria de Governança e por 
sete comitês de apoio, cada qual 
com seu regimento próprio, sendo 
estatutários os de Auditoria e de 

Remuneração; e não estatutários os 
Comitês de Integridade e Conduta 
Ética; Riscos; Gestão Integrada 
de Riscos e Alocação de Capital; 
Sustentabilidade e Diversidade; e 
Sucessão e Nomeação. 

*A administração do Bradesco (Diretoria e 
Conselho de Administração) compõe a 
Mesa Regedora da Fundação Bradesco, 
órgão deliberativo máximo  
dessa entidade.
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Para saber mais, acesse 
nossa página de Políticas, 
Normas e Práticas no site de 
Relações com Investidores: 
www.bradescori.com.br/governanca-
corporativa/estatuto-e-politicas/
politicas-normas-e-praticas/

MÉDIA DE COMPARECIMENTO ÀS 
REUNIÕES DO CONSELHO: 87%

PARTICIPAÇÃO MÍNIMA 
REQUERIDA PARA TODOS OS 
MEMBROS: 75%

Avaliação e Sucessão da 
Alta Liderança
Todos os conselheiros passam 
por uma avaliação individual, 
considerando, entre outros 
requisitos, o respeito ao estatuto 
social da Organização, o sigilo 
de informações, a expertise 
profissional e a ocorrência de 
eventual conflito de interesses. 
GRI 102-25

Realizada desde 2006, a 
avaliação do conselho como 
órgão colegiado leva em conta 
a diversidade, a segregação de 
funções, a sustentabilidade e a 
gestão de riscos e compliance. 
Com base nos resultados 
da análise, as acionistas 
controladoras recomendam 
ações de aperfeiçoamento do 
órgão e os conselheiros aptos à 
recondução nos cargos.

O diretor-presidente, por sua  
vez, avalia os diretores vice- 
-presidentes e estes avaliam os 
demais diretores executivos. As 
avaliações podem ser trimestrais 
ou semestrais, conforme definição 
do Conselho de Administração. 
Existem ainda avaliações que 
subsidiam os processos de 
nomeação e sucessão. Em 2020,  
o desempenho dos executivos e 
do Conselho de Administração, 
como órgão colegiado,  
estiveram em linha com os 
critérios estabelecidos. GRI 102-28

Além de considerarem os 
resultados dessas avaliações, a 
escolha do diretor-presidente, dos 
diretores executivos e a indicação 
dos membros do Conselho 
de Administração seguem as 

diretrizes de nossa Política de 
Nomeação e Sucessão e são 
acompanhadas pelo respectivo 
Comitê. A política prevê, entre 
outros pontos, que aspectos de 
diversidade (gênero, raça, etnia e 
faixa etária) sejam contemplados 
nos processos sucessórios e que 
a alta liderança se mantenha 
alinhada às práticas que visam à 
sustentabilidade e perenidade  
da Organização. GRI 102-24

GÊNERO 2017 2018 2019 2020

Homens 89  88  87,5  90  

Mulheres 11  12  12,5  10  

FAIXA ETÁRIA

Abaixo dos 30 anos 0  0  0  0  

Entre 30 e 50 anos 19  0  0  0  

Acima de 50 anos 81  100  100  100  

RAÇA/COR

Branca 97  88  97  88  

Negra 0  0  0  0  

Amarela 3  12  3  11  

Indígena 0  0  0  0  

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (%)
SASB FN-AC-330a.1, FN-IB-330a.1
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Remuneração Anual  
dos Administradores
Para a remuneração dos 
membros do Conselho de 
Administração e dos diretores, 
aprovada em Assembleia Geral 
de Acionistas, adotamos as 
diretrizes previstas em nossa 
Política de Remuneração dos 
Administradores. A composição 
da remuneração leva em conta 

uma série de indicadores: 
retorno sobre o patrimônio 
líquido médio (ROAE), índice de 
eficiência, satisfação dos clientes 
e cumprimento de aspectos 
socioambientais, entre outros. 
Nenhum administrador ou 
membro não administrador da 
Organização é remunerado pelas 
funções que exercem em comitês 
da Organização.

Na representação gráfica a seguir, 
detalhamos a composição da 
remuneração anual dos membros 
do Conselho de Administração, 
Diretoria Executiva, Conselho 
Fiscal e Comitê de Auditoria.

Clique para saber mais 
sobre nossa estrutura e sobre a 
composição de nosso conselho, 
comitês e diretorias: 
www.bradescori.com.br

Conselho de 
Administração e   
Diretoria Estatutária

Comitê de  Auditoria

Conselho Fiscal

Remuneração Fixa Anual: aprovada 
em Assembleia de Acionistas e fixada 
para o período do mandato, pagas 
mensalmente em forma de honorários.

Remuneração Variável: paga conforme 
atingimento das metas e indicadores de 
desempenho, atribuídas de acordo com 
o critério de múltiplas remunerações 
mensais, limitado ao que foi aprovado em 
Assembleia de Acionistas.

Benefício Pós-Emprego: feito 
na forma de Plano de Previdência, 
aprovado em Assembleia de Acionistas, 
com o objetivo de assegurar o 
comprometimento dos administradores 
focando na perenidade dos negócios e na 
criação de valor a longo prazo.

O membro coordenador deste comitê recebe seus 
honorários apenas pelas atividades que exerce 
como membro do Conselho de Administração. A 
remuneração fixa anual é estabelecida pelo Conselho de 
Administração, utilizando-se de parâmetros de mercado, 
e paga na forma de honorários mensais, sendo fixada 
para o período de vigência de seu mandato.

Remuneração fixa anual aprovada pela Assembleia Geral, 
paga na forma de honorários mensais, não podendo ser 
inferior a 10% (dez por cento) da remuneração média 
mensal atribuída aos diretores.

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO ANUAL DOS ADMINISTRADORES
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Integridade  
e Ética

Integridade e Ética são inerentes 
a qualquer decisão tomada pelo 
Bradesco e pelas pessoas que 
fazem parte da Organização. 
Princípios essenciais para o 
desenvolvimento de qualquer 
estratégia, integridade e ética 
são tratadas de forma clara, 
transparente e objetiva em todas 
as esferas do banco, sendo 
o Código de Conduta Ética o 
principal direcionador para os 
administradores, funcionários, 
estagiários, aprendizes e 
prestadores de serviços, 
fornecedores e parceiros de 
negócios do Bradesco.

Cumpre destacar que, em 
fevereiro de 2020, o Código 
passou por atualização, com vistas 
a refletir os comportamentos 
esperados e os não tolerados pelo 
Bradesco, tais como questões que 

GRI 102-16; 102-17; 103-2 e  
103-3: Anticorrupção; 103-2 e  
103-3: Concorrência Desleal; 205-1

envolvem transparência, conflitos 
de interesse, informações 
privilegiadas, valorização das 
pessoas, responsabilidade 
socioambiental, atividades 
político-partidárias e exercício da 
liderança. Além disso, o Código 
também passou a reunir as 
diretrizes que devem pautar o 
relacionamento com os diferentes 
stakeholders, agentes públicos e 
pessoas expostas politicamente. 
SASB FN-EX-510a.2

Para garantir e reforçar a 
importância do tema na 
Organização, possuímos o 
Código de Conduta Ética 
Setorial do Grupo Bradesco 
Seguros, do profissional de 
compras, dos auditores e 
inspetores e do profissional 
de mercado financeiro e 
de capitais da Organização 
Bradesco e mantemos, de forma 
complementar, o Programa 
de Integridade e o Programa 
de Compliance Concorrencial 
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MULTAS SIGNIFICATIVAS (ECONÔMICAS E SOCIAIS) – EM R$

2018 2019 2020

Multas 
pagas  
no ano

Produtos e serviços 
de seguros 33.972.990,264 28.543.236,19 15.802.957,23

Produtos e  
serviços bancários 93.978,975 0 0

Total 34.066.969,23 28.543.236,19 15.802.957,23

GRI 419-1 | SASB FN-AC-510a.1, FN-CB-510a.1, FN-IB-510a.1, FN-EX-510a.1, 
FN-CF-270a.5, FN-IN-270a.1, FN-MF-270a.3

para prevenir, detectar e endereçar 
possíveis comportamentos e atos que 
descumpram as determinações das Leis 
Anticorrupção (n° 12.846/2013), de Defesa 
da Concorrência (n° 12.529/2011) e demais 
Leis, regulamentações infralegais e 
recomendações dos Órgãos Reguladores 
ou Autorreguladores e dos Códigos de 
Conduta Ética aplicáveis às atividades. 

Temos como princípio zelar pelo fiel 
cumprimento das leis e regulamentos, 
atuando nas esferas preventiva, 

extrajudicial e judicial. O Departamento 
Jurídico atua com as empresas da 
Organização para avaliar temas que 
possam gerar variações de processos 
em determinados segmentos, para que 
consigam, em conjunto, implementar 
ações preventivas visando mitigar 
riscos. Essas informações são debatidas 
em reuniões de comitês e informadas 
mensalmente por meio de relatório à 
Diretoria. Em 2020, não tivemos multas 
impostas à Organização pelo Procon acima 
de R$ 50 mil.
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Em relação especialmente à conduta no 
relacionamento com clientes e usuários, em setembro 
de 2020 o treinamento sobre o tema foi reestruturado, 
deixando o conteúdo prático, fácil e dinâmico. 
Pela plataforma on-line, até o fim de 2020, 73 mil 
funcionários realizaram o curso.

Na busca contínua pelo aprimoramento de nossa  
Rede de Agências quanto à assertividade nas ofertas e 
recomendações considerando o perfil dos clientes, em 
agosto de 2020 criamos o Treinamento Sob Medida, 
destinado a assuntos específicos em que as agências 
apresentam necessidades adicionais para reforço 
na qualidade de atendimento. Em 2020, foram 296 
agências envolvidas nas principais capitais do País, 
com a participação de 2.876 funcionários entre os 
meses de agosto e dezembro.

Com a campanha Xá Comigo, reforçamos nosso 
objetivo em disseminar uma cultura de excelência na 
qualidade do atendimento organizacional. Em 2020, 
foram 22.101 participações. Além disso realizamos 
1.604 comunicações internas voltadas à conduta 
no relacionamento com clientes e usuários, sendo 
528 publicações direcionadas especificamente para 
funcionários da Rede.

Com o apoio da Universidade Corporativa do Bradesco 
(Unibrad) e do Departamento de Compliance, Conduta 
e Ética, em parceria com o Grupo Bradesco  Seguros 
(Universeg), foi realizada, nos meses de setembro 
e dezembro, a Semana de Integridade Bradesco de 
forma virtual, em comemoração ao Dia Internacional 
de Combate à Corrupção. 

A semana contou com abertura do diretor-presidente 
Sr. Octávio de Lazari Júnior; palestra do conselheiro 
Sr. Alexandre da Silva Glüher; palestrantes internos 
e externos; considerações finais realizadas pelo 
vice-presidente Sr. André Rodrigues Cano; e 
encerramento realizado pelo presidente do Conselho 
de Administração Sr. Luiz Carlos Trabuco Cappi, que 
abordaram temas de integridade e ética. O evento 
contou com a participação de 7.244 funcionários, que 
interagiram com perguntas e comentários por meio 
de chat. Além disso, 1.085 funcionários passaram por 
treinamentos presenciais e virtuais sobre o tema de 
integridade e anticorrupção. 

Em complemento, o Departamento de Compliance, 
Conduta e Ética e o Departamento de Recursos 
Humanos da Unibrad disponibilizaram no Portal 
Corporativo uma série de Pílulas de Integridade para 
uma reflexão sobre atitudes cotidianas em relação à 
integridade e à ética.

Em 2020, o Treinamento de Ética passou por uma 
repaginação total e foi divulgado internamente no 
mês de setembro para trazer aos funcionários uma 
visão atualizada dos preceitos elencados no Código 
de Conduta Ética da Organização Bradesco. Após o 
lançamento, 74 mil funcionários já realizaram o curso 
pela plataforma on-line.

Além desses destaques, também oferecemos cursos 
com a temática anticorrupção, contratação de 
fornecedores e um programa de integridade. Juntas, 
as soluções tiveram 94% de adesão em 2020.
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Canal Centralizado de Denúncias
GRI 102-17 

Disponibilizamos canais para receber notificações 
de desvios éticos, de integridade e de condutas 
anticompetitivas, com garantia de sigilo e 
anonimato, proteção ao denunciante de boa-fé, bem 
como a possibilidade de consulta ao andamento 
da denúncia formalizada, por meio de número 
de protocolo que é gerado no ato de registro. 
Funcionários e colaboradores também podem optar 
por realizarem suas manifestações diretamente ao 
gestor imediato ou à respectiva diretoria.

Em 2020, foi realizada adequação na estrutura 
de Canais de Denúncias do Grupo Bradesco, 
com o objetivo de atender as melhores práticas 
de mercado e de governança corporativa e 
criado o Canal Centralizado de Denúncias, sob 
responsabilidade do Departamento de Compliance, 
Conduta e Ética.

Grupo Bradesco

Exclusivo para o Grupo Bradesco Seguros

E-mails
Canal Centralizado de Denúncias
Formulário eletrônico, disponível em:

Bradesco RI > Governança 
Corporativa > Canais de Denúncia

Portal Corporativo > O Bradesco > 
Canais de Denúncias e Manifestações

Telefones
0800 776 4820 (Atendimento das 
8h às 18h, de segunda a sexta-feira, 
exceto feriados nacionais)

E-mails
etica@bradescoseguros.com.br
prevencaoafraude@bradescoseguros.com.br

Site
https://www.bradescoseguros.com.br/clientes/
atendimento/denuncie-a-fraude

Telefones
Disque Fraude
0800 701 2788
Ouvidoria Bradesco Seguros
0800 701 7000
Deficiência auditiva ou de fala
0800 701 7877
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Lavagem de Dinheiro e 
Financiamento ao Terrorismo
A agenda anticorrupção do Brasil, que 
inclui a prevenção à lavagem de dinheiro e 
ao financiamento do terrorismo (PLD/FT), 
compreende a realização de operações 
e investigações pelas autoridades 
reguladoras e fiscalizadoras. Apesar 
do seu incondicional compromisso, 
engajamento e de sua conformidade 
com as diretrizes normativas de 
anticorrupção, instituições financeiras, 
incluindo o Bradesco, podem ter seus 
nomes mencionados em tais operações 
e investigações, inclusive processos 
judiciais, como resultado da conduta 
de pessoas físicas ou jurídicas pelo uso 

indevido ou inadequado do sistema 
financeiro ou pela prática de outros atos 
ilícitos. Essa circunstância, inerente às 
atividades das instituições financeiras, 
pode resultar em exposição e publicidade 
negativa e, consequentemente, afetar 
adversamente as condições financeiras, 
os resultados operacionais e o valor de 
mercado das ações do Bradesco, das  
ADSs de ações preferenciais e ADSs de 
ações ordinárias.

Por exemplo, em 2019, no âmbito da 
Operação Câmbio Desligo, desdobramento 
da Operação Lava Jato, dois ex-gerentes 
do Bradesco foram investigados e 
denunciados pelo Ministério Público 

Operação Zelotes  
GRI 205-3

Atualmente há um processo criminal contra 
dois ex-membros da diretoria do Bradesco, 
que tramita na 10ª Vara Federal da Seção 
Judiciária do Distrito Federal, decorrente da 
chamada Operação Zelotes, investigação 
da alegada atuação indevida de membros 
do Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais (CARF). O processo já teve sua fase 
de instrução encerrada, aguardando-se 
a sentença do juízo de primeiro grau. O 
Bradesco não é parte neste processo.

A Administração da Companhia conduziu 
criteriosa avaliação interna nos registros e 
documentos relacionados ao assunto e não 
encontrou evidências de qualquer conduta 
ilegal praticada por seus ex-representantes. 

Em decorrência da Operação Zelotes, a 
Corregedoria Geral do Ministério da Fazenda 
promoveu um procedimento administrativo 

investigatório para verificar a necessidade 
de instauração de Processo Administrativo 
de Responsabilização (PAR). Em 3 de 
fevereiro de 2020, foi publicada na Seção 
2 do Diário Oficial da União a decisão de 
arquivamento do referido procedimento. 
A decisão proferida pela Corregedora 
do Ministério da Economia acolheu 
integralmente o Relatório Final da Comissão 
Processante, o Parecer da Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional e o Despacho 
Conjunto da Coordenadoria Geral de Gestão 
e Administração e da Chefia da Divisão de 
Assessoria e Julgamento, que consagraram 
expressamente o reconhecimento da 
inexistência de prova de que o Bradesco 
tenha prometido, oferecido, dado, direta 
ou indiretamente, vantagem indevida aos 
agentes púbicos envolvidos na referida 
operação, nos termos previstos no art. 5º, 
inciso I, da Lei nº 12.846 de 2013.
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Federal por suposto envolvimento 
na abertura e manutenção de contas 
correntes de empresas com características 
irregulares. O Bradesco conduziu criteriosa 
investigação interna e adotou as medidas 
de governança necessárias, bem como 
se colocou à disposição das autoridades 
para contribuir com a apuração dos 
fatos. O Bradesco esclarece que não é 
parte em qualquer procedimento judicial 
envolvendo esse evento.

O Bradesco esclarece também que o 
termo de compromisso celebrado no dia 
29 de maio de 2020 com o Banco Central 
do Brasil não tem origem ou relação 
com qualquer processo administrativo 
sancionador, mas em situações pontuais 
que identificou e relatou ao Banco 
Central do Brasil, pouco significantes no 
curso normal dos seus negócios e não 
consideradas graves, conforme também 
entendeu o Banco Central do Brasil.

A celebração do termo de compromisso 
é uma faculdade e, nesse caso, mostrou 
ser uma oportunidade de avanço 
conjunto no aprimoramento contínuo dos 
procedimentos de prevenção à lavagem 
de dinheiro e no combate ao uso indevido 
do Sistema Financeiro Nacional por 
pessoas acusadas de práticas ilícitas.

O Bradesco ressalta que possui sistemas 
e políticas sólidos, em linha com as 
melhores práticas de mercado, e que a 
celebração do termo de compromisso 
não importa em reconhecimento de 
culpa ou ilicitude, conforme legislação. 
A celebração do termo de compromisso 
confirma o comprometimento permanente 
do Bradesco com o aperfeiçoamento 
contínuo de seus procedimentos, de 
acordo com as melhores práticas e as 
normas aplicáveis.

Fortalecemos nosso papel enquanto agentes de 
transformação e promotores do desenvolvimento 
socioeconômico atuando por meia de instituições 
setoriais que nos permitem dialogar com diversos 
públicos, ampliando a compreensão do setor financeiro, 
além de participar da elaboração de políticas de 
autorregulação e da estruturação de ações conjuntas 
com outras instituições.

Relacionamento com  
as Instituições GRI 102-13

Além disso, somos signatários de diversos 
compromissos voluntários (ver página 49 – capítulo 
de Sustentabilidade) o que reforça o nosso 
comprometimento em gerar valor para sociedade por 
meio de uma atuação coordenada e compartilhada.

Essas instituições têm uma atuação alinhada aos nossos 
valores, fortalecendo a cultura ética, elevando o nível de 
confiança, respeito e solidariedade em todas as relações 
internas e externas, além de prevenir e administrar 
conflitos de interesse e garantir a preservação da nossa 
reputação e imagem. 
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Federação Brasileira de Bancos (Febraban): R$ 50.635.609,67
portal.febraban.org.br
Principal entidade representativa do setor bancário brasileiro, tem como 
compromisso fortalecer o sistema financeiro e suas relações com a 
sociedade, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e 
sustentável do País. Seu objetivo é representar os associados em todas 
as esferas do governo (Executivo, Legislativo e Judiciário) e entidades 
representativas da sociedade, para o aperfeiçoamento do sistema normativo, 
a melhoria continuada dos serviços e a redução dos níveis de risco. Também 
busca concentrar esforços que favoreçam o crescente acesso da população 
aos produtos e serviços financeiros. Em 2020, para amenizar os efeitos 
negativos do Coronavírus, a Febraban e seus bancos associados anunciaram 
orientações e medidas para colaborar nos esforços em todo o País para 
conter a disseminação da pandemia identificada pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde):  
R$ 5.004.632,99
fenasaude.org.br/conheca-a-fenasaude/a--federacao/afenasaude.html
Promove o debate organizado sobre os principais desafios do setor e sobre 
fortalecer a sua representação institucional perante a sociedade e o governo. 
Atua também como importante meio de representação dos associados, por 
meio de ideias, propostas e instrumentos comuns para a valorização e a 
sustentabilidade da atividade privada de assistência à saúde e das melhores 
práticas para o atendimento da população beneficiária.

Em 2020, os valores destinados às instituições corresponderam a R$ 63.638.658,12. 
As cinco mais significativas foram:
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Associação Brasileira das Empresas de Cartões  
de Crédito e Serviços (Abecs): R$ 1.661.325,70
www.abecs.org.br
Apoia e atua no mercado de cartões desde 1971 para um desenvolvimento 
sustentável do setor, contribuindo para o fortalecimento e a expansão da 
categoria, representando seus participantes junto ao mercado, poder público 
em suas diversas instâncias, órgãos de defesa do consumidor e sociedade em 
geral. Atualmente vem trabalhando para a intensificação do uso consciente dos 
meios eletrônicos de pagamento por meio de uma campanha educativa voltada 
tanto para o portador do cartão quanto aos estabelecimentos comerciais. 
Trabalha também em outras frentes, como a divulgação mensal dos números 
do mercado de cartões, implantação do Código de Ética e Autorregulação, 
educação financeira dos consumidores, entre outros.

Federação Nacional de Previdência Privada e Vida 
(FenaPrevi): R$ 1.304.709,96
fenaprevi.org.br/conheca-a-fenaprevi/a-federacao/o--que-e-afenaprevi.html
Associação civil sem fins lucrativos, afiliada à Confederação Nacional das 
Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e 
Capitalização (CNseg) com o objetivo de congregar e representar empresas e 
entidades segmentos de previdência privada e de seguros de pessoas, buscando 
o fortalecimento dos segmentos econômicos em que atuam suas associadas e 
contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do País.

Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e 
Poupança (Abecip): R$ 1.100.106,40
www.abecip.org.br/institucional-about-us/a-abecip
Atuação no acompanhamento do crédito imobiliário em todas as suas facetas: 
a proposição e o encaminhamento ao debate público de medidas para seu 
aperfeiçoamento, o diálogo maduro com as autoridades e com os públicos afins 
e, sobretudo, a contribuição para o desenvolvimento de um ambiente institucional 
propício à expansão da oferta da casa própria e dos demais produtos imobiliários, 
cumprindo, portanto, papel protagonista no crescimento econômico, geração de 
empregos e bem-estar das famílias.
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Vale destacar que, por meio do 
relacionamento com as entidades, 
colaboramos para o desenvolvimento 
de políticas públicas e de advocacy. A 
participação da Organização Bradesco 
com relação a políticas públicas está 
sempre alinhada a um posicionamento 
institucional e/ou setorial.

Todas as nossas atividades de 
relacionamento são fiscalizadas por 
órgãos competentes como o Banco 
Central, a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), a Superintendência 
de Seguros Privados (Susep), a Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM) e a Security 
and Exchange Comission (SEC) dos 
Estados Unidos, entre outros. Além 
disso, mantemos relacionamento com 
várias instituições não governamentais 
(ONGs), tanto com a participação 
em grupos de trabalho e fóruns de 
discussão de organizações como 
Pacto Global, Instituto Ethos, Grupo de 
Institutos, Fundações e Empresas (Gife) 
e Conselho Empresarial Brasileiro para o 
Desenvolvimento Sustentável (CEBDS),  
entre outros, como em iniciativas de  
investimentos socioambientais.

PROJETOS 2017 2018 2019 2020

Lobby, representação de interesses ou similar 0 0 0 0

Campanhas políticas/candidatos locais,  
regionais ou nacionais 0 0 0 0

Associações comerciais ou grupos isentos de 
impostos (por exemplo, grupos de reflexão) 35.908.296,03 43.235.271,22 54.689.244,13 63.638.658,12

Total de contribuições e outros gastos 35.908.296,03 43.235.271,22 54.689.244,13 63.638.658,12

CONTRIBUIÇÕES DOS ÚLTIMOS QUATRO ANOS (R$)
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Como uma instituição financeira com negócios 
diversificados e globalizados, o processo de 
gerenciamento de riscos exige uma estrutura 
sólida e integrada, processo imprescindível para a 
manutenção dos negócios de forma transparente e 
dentro dos padrões de conformidade. No Bradesco, 
seguimos as diretrizes definidas pelo Conselho de 
Administração e por nossa estrutura de comitês, que 
estabelecem os objetivos globais relativos ao tema, 
que são desdobrados em metas e limites a serem 
cumpridos pelas unidades de negócio gestoras 
de riscos, que apoiam a administração neste 
monitoramento de riscos.

Nosso modelo de governança também integra 
políticas, normas e procedimentos que estabelecem 
as diretrizes básicas de atuação determinadas pela 
alta administração em consonância com nossos 
padrões de integridade e valores éticos; e de 
acordo com a natureza de nossas operações e a 
complexidade dos produtos e serviços. Além disso, 
elas são revisadas no mínimo uma vez por ano pelo 
Conselho de Administração e disponibilizadas a 
todos os funcionários e empresas ligadas por meio 
da intranet corporativa.

Contamos, ainda, com processos consistentes 
(metodologias, modelos e ferramentas de 
mensuração e controle) para identificar, mensurar, 
acompanhar e reportar de modo proativo os riscos, 
para que eles sejam evitados ou mitigados.

A Organização realiza o acompanhamento e o 
controle da suficiência de capital e da liquidez 
de maneira a atender tanto os níveis mínimos 
regulatórios (estabelecidos pelo Banco Central 
e divulgados trimestralmente no Relatório de 
Gerenciamento de Riscos – Pilar 3, disponível em: 
banco.bradesco/ri) quanto os níveis de apetite a 
riscos (buffers) definidos e aprovados pelo Conselho 
de Administração. Esse processo conta com a 
utilização de cenários de teste de estresse para 
auxiliar na calibração e definição dos buffers.  
SASB FN-IN-550a.3

Os testes de estresse, além de aprofundar e 
difundir o conhecimento do perfil de risco da 
Organização, contribuem para a antecipação de 
possíveis fragilidades, mitigação de situações de 
estresse e avaliação dos seus impactos no negócio. 
Possuímos também um programa de Gerenciamento 
de Continuidade de Negócios (GCN), que direciona 
os departamentos no planejamento constante 
de respostas a incidentes originados de eventos 
ambientais, sociais e acidentais que possam  
interromper nossas atividades, mitigando, dessa 
forma, possíveis impactos. 
SASB FN-CB-550a.2, FN-IB-550a.2

Gerenciamento 
de Riscos
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Mapa de Riscos

Comitê Executivo de
PLDFT/Sanções e Segurança

da Informação/Cyber

Comitê de Riscos

Comitê Executivo de
Gerenciamento de Riscos

Comitê de Gestão
Integrada de Riscos e 
Alocação de Capital 

(Cogirac)

Conselho de Administração

Comitê Executivo de
Acompanhamento de Riscos

Diretor-Presidente

Comitê de Gestão  
de Riscos, Controle

Atuarial e Conformidade
da BradSeg

Comitês executivos
das Áreas de Negócios

ESTRATÉGIA
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MERCADO

OPERACIONAL

CONTÁGIO

COMPLIANCE

CIBERNÉTICO

SUBSCRIÇÃO

LIQUIDEZ

SOCIOAMBIENTAL

NOSSAS POLÍTICAS DE 
GERENCIAMENTO DE RISCOS 
ESTÃO ALINHADAS À 
ESTRATÉGIA CORPORATIVA 
E ÀS MELHORES PRÁTICAS 
NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Governança de Risco
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Riscos Emergentes 
GRI 102-11

A Organização atua para aperfeiçoar 
continuamente o processo de gestão de 
riscos emergentes, visando possibilitar 
seu adequado gerenciamento e permitir 
que sejam tomadas medidas preventivas 
para evitar sua materialização, 
minimizar seus efeitos adversos e 
maximizar as oportunidades.

Este processo consiste na identificação, 
avaliação e monitoramento dos riscos 
emergentes e é conduzido por uma 
comissão multidepartamental, que 
se reporta aos fóruns de controle de 

Mudanças Climáticas 
As mudanças climáticas colocam novos 
desafios para o sistema financeiro 
mundial. A integração da análise de riscos 
relacionados ao clima no monitoramento 
da estabilidade financeira e o seu 
impacto nos bancos é particularmente 
desafiadora devido à grande incerteza 
associada a um fenômeno físico, social e 
econômico que muda constantemente e 
envolve dinâmicas complexas e reações 
em cadeia.

Como risco emergente, as avaliações 
tradicionais de riscos retrospectivos 
e os modelos econômicos climáticos 
existentes não podem prever com 
precisão suficiente a forma e a 
extensão que os riscos relacionados 
ao clima poderão gerar ao planeta. 
Esse fenômeno é conhecido 

mundialmente como "cisne verde": 
eventos potencialmente extremamente 
perturbadores, do ponto de vista 
financeiro, que podem estar por trás da 
próxima crise financeira sistêmica. 

Os reguladores têm um papel a 
desempenhar para evitar esse resultado, 
por meio da busca por uma melhor 
compreensão dos riscos relacionados 
ao clima e por meio do desenvolvimento 
de análises prospectivas baseadas em 
cenários (gerando pressão regulatória 
sobre as atividades bancárias), o que 
sugere uma ação conjunta e integrada 
de cooperação entre os diversos setores 
da economia, já que os bancos centrais, 
sozinhos, não conseguem mitigar 
os efeitos das mudanças climáticas. 
Especialistas alertam que se não houver 

riscos da Organização. A comissão é 
coordenada pelo Departamento de 
Controle Integrado de Riscos (DCIR), que 
conta em sua estrutura com uma área 
dedicada à condução das discussões 
relacionadas a riscos emergentes.

Atualmente, entre os riscos 
classificados como emergentes 
pela Organização, podemos citar as 
mudanças climáticas, inovações em 
serviços financeiros e moedas digitais 
emitidas por Bancos Centrais: Central 
Bank Digital Currency (CBDC).
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uma ação imediata para reduzir 
a emissão de carbono na 
atmosfera, é possível que ocorram 
importantes consequências 
para a sociedade e as empresas, 
podendo ter efeitos tangíveis 
sobre o resultado operacional 
das companhias que estejam 
expostas a regiões potencialmente 
impactadas por mudanças 
climáticas severas. A questão 
climática ainda permanece entre 
os principais riscos reportados 
pelo World Economic Forum.

Entre as possíveis medidas 
relacionadas às mudanças 
climáticas que podem gerar 
impacto nas atividades financeiras, 
incluem-se as políticas de 
mitigação climáticas, tais como 
preços de carbono, a integração 
da sustentabilidade nas práticas 
financeiras e estruturas contábeis 
das empresas, a busca de 
combinações apropriadas de 
políticas e o desenvolvimento de 
novos mecanismos financeiros 

em nível internacional. Todas 
essas ações serão complexas 
de coordenar e podem ter 
consequências redistributivas 
significativas que devem ser 
tratadas adequadamente, mas 
são essenciais para preservar 
a estabilidade financeira (e de 
preço) em longo prazo na era das 
mudanças climáticas.

São inúmeros os impactos que as 
mudanças climáticas podem gerar. 
O risco de mudanças climáticas 
gera a necessidade de que a 
Organização busque aprimorar 
a identificação e avaliação dos 
impactos junto à sociedade, ao 
meio ambiente, aos clientes, e os 
respectivos reflexos nos negócios. 

Destacam-se como exemplos 
dos prováveis impactos dos 
denominados riscos físicos 
de mudanças climáticas 
(aqueles mais significantes) 
para a Organização, o possível 
aumento da inadimplência em 

determinados ramos de atividade 
mais expostos às mudanças 
climáticas, a depreciação de 
imóveis obtidos em garantia em 
função de aumento do nível dos 
oceanos e zonas de inundação em 
determinadas regiões, o aumento 
dos sinistros de bens segurados, 
dentre outros.

Já no que se refere aos 
denominados riscos de transição, 
o impacto seria materializado 
na possibilidade de um tomador 
não ter capacidade de honrar 
suas obrigações em razão da 
transformação da economia 
pelas ações climáticas, como 
ações regulatórias ou de políticas 
públicas que aumentem os custos 
de suas atividades (ex.: preço de 
carbono) ou que às restrinjam, 
bem como mudanças de 
comportamento do mercado para 
uma economia de baixo carbono, 
que podem afetar suas receitas.

Esses impactos, caso se 
materializem, podem ter 
implicações sobre os modelos 
de negócios, as estratégias 
das empresas e o retorno dos 
investimentos, potencialmente 
alterando a composição dos 
principais portfólios ao longo dos 
próximos anos. 
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Assim, estamos trabalhando com objetivo de integrar 
essa temática no nosso sistema de governança de 
risco para melhor endereçar os riscos climáticos, 
tanto os riscos físicos quanto os riscos de transição. 
Além disso, o tema Mudanças Climáticas é um dos 
seis pilares da nossa estratégia de sustentabilidade. 

O Bradesco se tornou signatário dos Princípios para 
Responsabilidade Bancária, compromisso promovido 
pela ONU, que busca acelerar a contribuição do setor 
bancário para os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e o Acordo de Paris sobre o Clima. Em 
razão disso, em 2020 o Bradesco foi o primeiro grande 
banco brasileiro a neutralizar 100% das emissões 
de gases de efeito estufa (equivalentes a carbono) 
geradas pelas operações do Banco de 2019 em diante. 

A Organização entende que o tema deve ser tratado 
de forma transversal em todos os nossos negócios 
e operações, além de ter papel preponderante nos 
debates e implementações de providências para a 
gestão do tema a nível internacional.

O posicionamento de mudanças climáticas 
da Organização Bradesco reflete o nosso 
entendimento sobre o tema, a forma como 
trabalhamos internamente, sua governança e os 
desafios identificados.

Além de promover estudos internos, participamos 
ativamente de fóruns, tais como as câmaras 
temáticas do Conselho Empresarial Brasileiro para o 

Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), as comissões 
e os grupos de trabalho da Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban) e da plataforma Empresas pelo 
Clima (EPC) e da iniciativa Ciclo de Vida Aplicado (CiViA) 
do Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces) da 
Escola de Administração de Empresas da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV-EAESP). No setor de seguros, 
fazemos parte da Confederação Nacional das Empresas 
de Seguros (CNseg), da Associação Internacional de 
Supervisores de Seguros (IAIS – sigla em inglês), na 
qual tomamos parte em diversas discussões sobre 
mudanças climáticas e desenvolvimento econômico, 
com objetivo de trocar experiências e reflexões sobre 
o setor de seguros, buscando desenvolver e manter 
mercados justos, seguros e estáveis para o benefício 
e a proteção dos segurados e contribuir para a 
estabilidade financeira global.

Como iniciativa adotada pontualmente, a Organização 
participa da Fase III do projeto-piloto desenvolvido 
pela UNEP-FI, para implementação das recomendações 
da Task Force on Climate Related Disclosure (TCFD). 
Trata-se de uma continuidade aos trabalhos realizados 
nas Fase I e Fase II, com o objetivo de desenvolver e 
aprimorar ferramentas para consideração de cenários 
climáticos na análise de riscos físicos e de transição.

O Piloto III será realizado por meio de duas 
abordagens que consistem na capacitação das 
instituições financeiras para atendimento às 
recomendações da TCFD e produção de estudos 
de caso sobre tópicos específicos como teste de 
estresse, riscos setoriais, cenários climáticos e 
governança de risco.

Em relação às parcerias, somos signatários do 
CDP desde 2006 e, desde 2011, disponibilizamos 
publicamente nossas respostas ao Programa Climate 
Change, que abarca informações sobre gestão de 
riscos climáticos e oportunidades de baixo carbono.
Nossos inventários de emissões de GEE estão 
disponíveis no Registro Público de Emissões do 
Programa Brasileiro GHG Protocol, com um histórico 
desde 2008. 
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As discussões sobre sustentabilidade, 
incluindo mudanças climáticas, são 
acompanhadas pelo Conselho de 
Administração, por meio do Comitê 
de Sustentabilidade e Diversidade, 
composto pelo CEO e por diretores 
executivos e conselheiros que se reúnem 
trimestralmente. Também contamos com 
uma comissão no nível tático, que facilita 
a tomada de decisão e confere agilidade 
aos projetos. 

Como perspectivas e desafios diante 
das transformações constantes oriundas 
das mudanças do clima, reconhecemos 
nossos desafios e buscamos 

Inovações em Serviços Financeiros 
SASB FN-EX-550a.3

As inovações em serviços financeiros 
vêm provocando mudanças na maneira 
como os produtos e serviços são 
disponibilizados aos clientes, o que 
consequentemente impacta sua percepção 
de valor. Nota-se uma transformação 
na maneira como as pessoas interagem 
entre si e com as empresas, cada vez mais 
baseada em dispositivos digitais, com 
a busca por experiências fluidas e sem 
fricção e com uma estrutura de rede de 
conexões bastante ampla.

Em paralelo a isso, órgãos reguladores 
ao redor do mundo estão seguindo 
uma agenda que busca promover a 
inclusão financeira e a modernização de 
produtos e serviços financeiros, entre 
outros objetivos. É possível destacar 
a implementação do open banking no 
Brasil que define o compartilhamento 
de dados financeiros dos clientes e 
a autorização de pagamentos por 

terceiros, caso autorizados pelo 
cliente. Além disso, vale ressaltar a 
implementação recente do sistema de 
pagamentos instantâneos pelo Banco 
Central (PIX), sandbox regulatório e 
outras medidas que fazem parte da 
agenda do Banco Central e demais 
entidades regulatórias envolvidas, como 
a nova lei cambial que está em trâmite 
nas casas legislativas.

Adicionalmente, os novos meios de 
utilização de tecnologias de informação 
na indústria financeira – plataformas de 
financiamento coletivo (crowdfunding), 
prestação de consultoria financeira 
automatizada (roboadvisor), soluções 
de inteligência artificial para apoiar 
operações e desenvolvimento de 
soluções baseadas na tecnologia de 
blockchain, dentre outros que podem 
representar maior velocidade e facilidade 
de troca entre prestadores de serviços, 
com potencial impacto nos modelos 
atuais de negócios do setor bancário.

continuamente superá-los, por meio de 
ações como:

•     Identificar e gerir continuamente os  
riscos e oportunidades decorrentes  
das mudanças climáticas. 

•    Reduzir nosso impacto direto.
•    Auxiliar nossos clientes e fornecedores  

em suas necessidades.
•    Engajar e agregar valor aos  

nossos funcionários, comunidade, 
clientes, fornecedores e demais  
partes interessadas.

•    Acompanhar e antecipar-se as 
tendências e aos riscos físicos  
e regulatórios.

104 

BRADESCO  Relatório Integrado 2020



GOVERNANÇA SÓLIDA E TRANSPARENTE

Ao mesmo tempo, a oferta de 
serviços financeiros está sendo 
afetada pelo surgimento de 
novos modelos de negócios 
desenvolvidos com base 
nessas inovações e em novas 
tecnologias. Os principais novos 
competidores nesse mercado 
são as fintechs e big techs, que 
propõem novos modelos de 
negócio e utilizam tecnologia de 
maneira intensiva para oferecer 
produtos e serviços financeiros, 
muitas vezes combinados a 
outros serviços que compõem 
determinada jornada dos clientes. 

Se em um primeiro momento as 
fintechs se propuseram a tentar 
substituir os bancos, já se percebe 
maior movimento em direção à 
realização de parcerias com os 
incumbentes, que acaba sendo 
profícua para todos. Nota-se ainda 
o surgimento de novos bancos 
digitais que, para poderem ampliar 
sua oferta de serviços, acabam 
se unindo a outras fintechs e 
startups. O uso de inteligência 
artificial e outras tecnologias, 
combinado ao foco na experiência 
do cliente e a vantagem de não 
terem que lidar com sistemas 
legados, gera maior eficiência. 
Por outro lado, merece destaque 
a dificuldade que os entrantes 
têm de garantir a segurança 
das transações e da guarda de 
informações confidenciais.

As big techs, por outro lado, 
buscam se manter como empresas 
de tecnologia, mas vêm criando 
ofertas de serviços financeiros 
(muitas vezes por meio de 
parcerias com bancos). Estas 
empresas possuem grande volume 
de recursos para investir, além de 
utilizarem a tecnologia de maneira 
intensiva e aproveitarem dados 
não estruturados e em tempo real 
para gerar novas oportunidades 
de negócio. Muitas vezes, seu 
modelo de negócio se baseia 
na estruturação de redes entre 
usuários e provedores de serviço, 
o que lhes dá a capacidade de 
crescer de maneira sustentável e 
explorar novos negócios com os 
diferentes agentes do mercado.

Por fim, a tecnologia tem 
avançado de maneira acelerada, 
com o crescente uso de 
inteligência artificial, big data, IoT 
(Internet das Coisas), blockchain, 
entre outras, no setor financeiro. 
Ao analisar os impactos dessas 
inovações, considerando uma 
maior exposição de informações 
sensíveis no gerenciamento 
de riscos, nota-se um sistema 
financeiro que requer novas 
camadas de segurança. Por outro 
lado, surgem oportunidades de 
novas linhas de negócio para a 
oferta de produtos e serviços 
financeiros e não financeiros.

É preciso também avaliar 
os potenciais desafios e 
oportunidades que o arcabouço 
regulatório exigirá para o 
desenvolvimento e a difusão 
dessas tecnologias, bem como 
estudar a adoção de medidas para 
o aprimoramento da segurança da 
informação e cibernética de forma 
a garantir a resiliência dos sistemas 
digitais e a privacidade no uso das 
informações dos clientes.

O open banking, já mencionado 
anteriormente, cuja 
implementação das demais 
fases ocorrerão no decorrer 
do ano, traz desafios para as 
instituições financeiras (ex: criação 
de infraestrutura de Interface 
de Programação de Aplicação 
(APIs) para operacionalizar o 
compartilhamento de dados 
dos clientes e a autorização de 
pagamentos, proteção de dados 
de clientes, etc.). Em contrapartida, 
há diversas oportunidades a serem 
exploradas, tais como oferecer 
para os clientes a agregação de 
seus dados financeiros (buscando 
suas informações em outros 
bancos e instituições), comparação 
de produtos e serviços, oferta 
integrada de serviços, entre 
outras. Além disso, novas fontes 

105 

BRADESCO  Relatório Integrado 2020



GOVERNANÇA SÓLIDA E TRANSPARENTE

de receita podem ser exploradas, 
com destaque para a criação de 
novas linhas de negócio com 
banking-as-a-service, oferta 
de serviços em plataforma, 
construção de ecossistemas e 
participação em plataformas de 
terceiros. Este tema já vem sendo 
trabalhado pela Organização em 
diferentes frentes coordenadas.

Tendo em vista a complexidade do 
tema, como forma de aproveitar as 
oportunidades e mitigar os riscos 
e os seus consequentes desafios 

provenientes das inovações em 
serviços financeiros, estruturamos 
o tema da inovação como um dos 
direcionadores estratégicos da 
Organização Bradesco e como um 
dos temas prioritários em nossa 
matriz de relevância.

Atuamos com foco na melhor 
experiência e jornada dos clientes, 
acelerando nossos recursos por 
meio de desenvolvimento interno 
e de parcerias estratégicas, 
com as melhores empresas de 
tecnologia do mundo e novos 

Moedas Digitais Emitidas por Bancos Centrais:  
Central Bank Digital Currency (CBDC) 
Os sistemas financeiros mundial e brasileiro têm passado por 
um processo de transformação e inovação, buscando sempre 
melhorar a eficiência e o ambiente competitivo. 

Há, contudo, uma tendência mundial no radar, dentre outras, que 
pode vir a ser adotada pelo Sistema Financeiro Nacional: a criação 
de uma moeda digital soberana, conhecida como Central Bank 
Digital Currency (CBDC). 

As CBDCs são moedas digitais emitidas por um Banco Central ou 
Autoridade Monetária e por não necessitarem de lastro, trata-se 
simplesmente de uma nova forma de moeda soberana, assim como 
as reservas bancárias e dinheiro físico (cédulas e moedas). A CBDC 
representa um passivo do Banco Central ou da Autoridade Monetária.

Uma CBDC pode ser classificada com relação à sua localidade: uso 
doméstico, internacional ou universal (quando usada em ambos), e 
com relação ao seu acesso ou propósito: de atacado, de varejo, ou 
geral (quando acessível irrestritamente) e pode ser implementada 
na forma de contas-correntes ou na forma de token (um ativo ao 
portador) e sua distribuição, por sua vez, pode ser direta, indireta, 
híbrida ou intermediada. 

entrantes no mercado. Investimos 
anualmente cerca de R$ 6 bilhões 
em tecnologia e pautamos nossa 
estratégia em três pilares que 
compreendem a aceleração digital, 
o banco 100% digital (next) e o 
novo modelo de negócios com 
base no open banking. Estamos 
transformando nossa maneira 
de fazer negócios, evoluindo em 
funcionalidades e na satisfação do 
cliente, com ferramentas como a 
assistente BIA e o ecossistema de 
inovação inovabra.
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A localidade, acesso, forma de 
implementação, arquitetura de 
sistema e de distribuição da CBDC, 
que são escolhas que cabem 
inteiramente aos bancos centrais 
e autoridades monetárias, podem 
ter impacto na sociedade, inclusive 
nas instituições financeiras, 
pois dependendo do modo de 
distribuição, por exemplo, pode 
acarretar na desintermediação 
bancária para operações financeiras, 
o que, por sua vez, pode impactar 
na redução do uso de produtos 
bancários (conta-poupança, 
corrente, etc.), na captação de 
recursos e na multiplicação 
da moeda, o que reduz a 
disponibilidade dos empréstimos, 
por exemplo, além da entrada 
massiva e agressiva de empresas 
de tecnologia que podem atuar no 
mercado de financeiro por meio de 
e-wallets, etc.

As motivações de se criar uma 
CBDC podem ser das mais 
variáveis: reagir à privatização do 
dinheiro por iniciativas de grandes 
empresas globais; proteger a 
soberania nacional; garantir maior 
estabilidade econômica; melhorar a 
supervisão bancária; ser uma forma 
de realizar a inclusão financeira; 
reduzir gastos de numerários; 
questões geopolíticas; garantir 
uma maior conversibilidade 
da moeda nacional; substituir 
sistemas legados nacionais e 
internacionais; criar um novo 
sistema de liquidação bruta em 
tempo real (RTGS – Real-Time 

Gross Settlement, em inglês); e 
viabilizar novas infraestruturas de 
mercado financeiro mais eficientes 
(menor tempo de compensação, 
menor custo de reconciliação, 
facilitar operações de atomic swap, 
Delivery versus Payment (DvP), 
Payment versus Payment (PvP), 
etc.); entre outros.

A relevância do tema das CBDCs, 
contudo, cresceu recentemente 
devido a dois fatores principais: o 
anúncio de uma stablecoin de varejo 
global, com público alvo potencial 
de bilhões de usuários, criada por 
um grupo de empresas privadas; e 
a consequente reação de Bancos 
Centrais (China, Zona do Euro, 
Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, 
Japão, Singapura, Suécia, Brasil, 
etc.), orgãos internacionais, como 
Fundo Monetário Internacional 
(FMI), Bank of International 
Settlement (BIS), World Economic 
Forum (WEF), empresas privadas 
(Visa, Mastercard, R3, IBM, etc.) e 
acadêmicos, acelerando pesquisas e 
projetos pilotos ao redor do mundo.

No Brasil, o Banco Central 
anunciou em agosto de 2020 
que criou um Grupo de Estudos 
com objetivo de estudar a 
possibilidade de criação de 
uma CBDC nacional, avaliar os 
modelos de implementação e 
quais os benefícios e impactos 
que poderiam ter sobre o Sistema 
Financeiro Nacional.

A Organização Bradesco, por sua 
vez, tem acompanhado de perto 
esse tema por meio de um Grupo 
de Trabalho multidepartamental, 
que tem estudado, participado 
de fóruns internacionais e 
disseminado o conhecimento, a 
fim de antecipar riscos e identificar 
oportunidades, provendo 
uma base para as definições 
estratégicas e antecipando 
as ações necessárias para 
continuarmos sendo referência em 
inovação no Brasil e no mundo.
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Risco Cibernético 
e Segurança  
da Informação 
SASB FN-CB-230a.2, FN-CF-230a.3

No Bradesco, todos os controles 
incluem procedimentos, 
processos, estruturas 
organizacionais, políticas, 
normas e soluções de tecnologia 
da informação que atendem 
os princípios de proteção, 
confidencialidade, disponibilidade 
e integridade das informações. 
Os impactos reputacionais ou 
perdas financeiras decorrentes de 
ataques cibernéticos e vazamento 
de dados são consolidados 
em categoria específica 
denominada Cybersecurity na 
área de Risco Operacional, com 
o apoio de diversas outras áreas 
que integram o processo de 
gerenciamento de riscos. 

Na Comissão de Controles 
de Risco, analisamos o 
comportamento das perdas 
operacionais das áreas de 
negócios/dependências e 
buscamos garantir a eficácia dos 

processos e controles adotados. 
A comissão se reporta ao Comitê 
Executivo para deliberação de 
riscos. Os temas de relevância, 
debatidos nessa instância, são 
reportados ao Comitê de Gestão 
Integrada de Riscos e Alocação de 
Capital, subordinado ao Conselho 
de Administração. 

Possuímos uma Política 
Corporativa de Segurança da 
Informação e Cibernética que 
orienta todos os funcionários 
e executivos sobre e proteção 
adequada de dados da 
Organização e dos clientes. 
Este documento está publicado 
na intranet corporativa, no site 
de Relações com Investidores, 
e em cartazes afixados nas 
dependências. O tema é 
gerenciado pelo Departamento 
de Segurança Corporativa, com o 
envolvimento de diversas áreas e 
atuação em distintas frentes.

Veja a seguir as instâncias e 
programas responsáveis pelos 
tópicos que fazem de segurança 
da informação e cibernética. 

A área de Segurança da 
Informação é responsável por 
estabelecer e manter as políticas 
e normas relacionadas ao tema, 
identificar e gerenciar os riscos de 
Segurança da Informação. Além 
disso, participa de encontros, 
fóruns, grupos de trabalhos, 
comissões e subcomissões 
internas e externas e eventos 
técnicos para assessorar o Comitê 
Executivo de PLD-FT/Sanções e 
Segurança da Informação/Cyber.

O Programa Corporativo de 
Conscientização e Educação 
em Segurança da Informação 
também é mantido pela área, sob a 
coordenação do Departamento de 
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Recursos Humanos/Unibrad.  
A Organização possui um amplo programa 
de treinamento para os funcionários (curso 
Introdução à Segurança da Informação, 
Cartilha Segurança Corporativa, web séries 
Proteja-se, A Mobilidade e as Mídias Sociais 
e vídeos de segurança corporativa). O 
e-learning sobre o tema é obrigatório e 
inclui pós-teste, que requer nota igual ou 
superior a 70% para aprovação.

Ressaltamos que, diante do cenário da 
pandemia mundial, desde março de 2020 
mais de 90% dos nossos funcionários 
alocados em prédios administrativos 

Programa de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD): estabeleceu nova estrutura de Governança e Gestão 
de Privacidade, subordinada ao Data Protection Officer (DPO) e 
responsável pelo desenvolvimento do programa, coordenou em 
toda Organização a revisão e ajustes de processos, documentos 
e sistemas. Em conformidade aos requisitos da lei, que entrou em 
vigor em setembro de 2020, e sobre as novas obrigações e limites 
impostos ao uso de dados pessoais, houve a criação de uma 
estrutura de atendimento às solicitações relacionadas aos direitos 
dos titulares dos dados. 

Governança de Segurança Cibernética e Incidentes: 
responsável por realizar a Segunda Linha de Defesa para 
Cybersecurity, gerenciando o Framework de Segurança (Modelo 
Operacional de Segurança da Informação – MOSI), que estabelece 
e monitora a Visão Integrada de Segurança e Cibernética, elabora 
e acompanha o Plano Diretor de Segurança da Informação (PDSI), 
consolida e reporta as métricas de performance e risco, bem 
como reporta estes riscos e ameaças cibernéticas aos comitês 
apropriados. Aliado a isso, atua na Monitoração e Prevenção ao 
Vazamento de Dados, Gestão de Incidentes de Segurança da 
Informação e Cibernética e provê serviços de Computer Security 
Incident Response Team (CSIRT) para prevenção, detecção, 
tratamento e reposta a incidentes de segurança.

estão trabalhando remotamente, bem 
como nossos funcionários da rede de 
agências, que estão realizando suas 
atividades por meio de revezamento 
para manter atendimento adequado 
aos nossos clientes e usuários. Diante 
disso, intensificamos a disseminação de 
orientações relacionadas à Segurança da 
Informação e Cibernética, Privacidade de 
Dados e Prevenção a Fraudes a nossos 
funcionários, por meio de palestras 
on-line e comunicações internas, bem 
como para nossos clientes, por meio 
de e-mails marketing e constantes 
atualizações em nosso portal  
www.bradescoseguranca.com.br.
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Governança do Programa de Adequação à Resolução nº 4.658 
do Banco Central do Brasil (Nova Resolução nº 4.893): dispõe 
sobre os requisitos de segurança cibernética e contratação de 
serviços relevantes de processamento e armazenamento de 
dados e de computação em nuvem.

Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do 
Terrorismo (PLDFT): responsável pelas políticas, normas, 
procedimentos e sistemas específicos que estabelecem 
diretrizes para prevenir e detectar o uso indevido da nossa 
estrutura e/ou produtos e serviços. O programa é apoiado pelo 
Comitê Executivo de PLDFT, que avalia os trabalhos quanto 
à sua efetividade e necessidade de alinhar procedimentos e 
controles às regulamentações e às melhores práticas nacionais e 
internacionais. Os casos suspeitos ou atípicos são comunicados à 
Unidade de Inteligência Financeira em cumprimento as exigências 
regulatórias/legais.

Prevenção a fraudes eletrônicas, fraudes documentais e 
soluções de segurança: responsável por projetos e processos 
que identificam e mitigam os riscos de perdas financeiras e 
impactos negativos à imagem do Bradesco. Inclui monitoramento 
de transações nos canais digitais, análise de documentos na 
abertura de contas, inclusive digitais, e desenvolvimento de 
soluções que garantam a usabilidade e a segurança para os 
usuários. Neste último ano, incluímos prevenções para o PIX na 
etapa de adesão e no processo transacional. 
SASB FN-CF-230a.2

Dispositivos de segurança: avalia as necessidades de sistemas, 
canais de atendimento, gestores de negócio e usuários sob 
o aspecto dos fatores de autenticação, fazendo gestão e 
acompanhamento de projetos, auxiliando na aquisição e realizando 
controle e logística da Biometria, M-Token, Token e TAN Code.
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Privacidade do Cliente na 
Bradesco Seguros

A Bradesco Seguros desenvolveu o projeto 
Identidade Digital, que tem como missão fornecer 
uma solução de login individualizada e segura aos 
usuários de seus canais. A solução foi ativada em 
piloto em novembro de 2020 no Portal de Negócios 
com duas corretoras do segmento Rede. Desde 
então, são sete usuários realizando login via CPF no 
Portal. Novas corretoras serão adicionadas ao piloto 
após ajustes e atualizações tanto da solução quanto 
do canal.

O monitoramento dos usuários está sendo realizado 
por meio do tagueamento no canal e das logs 
sistêmicas. A combinação dos dois possibilita 
identificação do volume de acesso, padrões e erros 
relacionados ao acesso dos usuários ao Portal 
de Negócios. São divulgadas informações para o 
uso de forma segura ao canal, orientações para 
confidencialidade das informações de acesso e 
manutenção de senha.

A meta até o fim de 2020 era aplicar a solução 
para um público restrito, sem implicar ou onerar 
o trabalho dos corretores e validar a eficácia do 
novo sistema. Será possível avaliar o percentual 
de categorias significativas de produto ou serviço 
cobertas e avaliadas quanto ao cumprimento de 
tais procedimentos após o plano de expansão da 
solução/serviço para os demais usuários do Portal 
de Negócios. 

GRI 103-2 e 103-3: Privacidade do Cliente; 418-1Segurança Física e Patrimonial: responsável 
em manter estrutura profissional especializada 
e dispositivos para aplicação das normas de 
segurança em conformidade com a Lei nº 
7.102/1983, Portaria n° 3.233/2012 – DG/DPF e 
com o Plano de Segurança que é fiscalizado 
anualmente pelo Departamento de Polícia 
Federal. Mantém uma avaliação constante 
sobre os dispositivos de segurança e possíveis 
pontos vulneráveis, dispondo de plantão de 
atendimento 24 horas, visando prevenir e 
orientar ações para minimizar os efeitos de 
eventuais sinistros.

Além das áreas que atuam diariamente com 
o tema, há o Comitê Executivo de PLD-FT/
Sanções e Segurança da Informação/Cyber, 
ligado à Diretoria Executiva, e a Comissão 
de Segurança Corporativa, instância 
multidisciplinar composta por funcionários de 
diversas áreas. Não registramos, nos últimos 
quatro anos, vazamentos, furtos ou perdas de 
dados de clientes identificados.
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Gerenciamento de Riscos 
Socioambientais
GRI 103-2 e 103-3: Liberdade de Associação e Negociação Coletiva; 
Conformidades Socioeconômicas; 201-2; 308-2; 407-1; 412-1; 414-2

Os riscos socioambientais 
associados às instituições 
financeiras são, em sua maior 
parte, indiretos, e advêm das 
relações de negócios, incluindo 
aquelas com a cadeia de 
Fornecimento (leia mais em 
Gestão de Fornecedores a partir 
da página 119) e com os clientes 
por meio de atividades de 
financiamentos e investimentos, 
conforme escopo definido na 
Norma de Risco Socioambiental 
do Departamento de Controle 
Integrado de Riscos (DCIR), 
que está alinhada à Política 
Corporativa de Sustentabilidade.

O processo de gerenciamento do 
risco socioambiental é realizado de 
maneira corporativa e centralizado. 
Este processo envolve diversas 

áreas, que possuem atribuições 
específicas, garantindo uma 
estrutura eficiente na mensuração 
e controle desses riscos. O 
macroprocesso de gerenciamento 
de risco socioambiental é revisado 
anualmente pelo Comitê Executivo 
de Gerenciamento de Riscos e pelo 
próprio Conselho de Administração.

O DCIR coordena o Comitê 
Executivo de Gerenciamento 
de Riscos, que apoia o diretor-
-presidente do Bradesco no 
desempenho de suas atribuições 
relacionadas à gestão dos riscos. 
Os temas relevantes debatidos 
nesse comitê são reportados 
ao Comitê de Gestão Integrada 
de Riscos e Alocação de Capital 
e de Riscos e ao Comitê de 
Acompanhamento de Riscos, que 
estão subordinados ao Conselho 
de Administração. 
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Um dos escopos definido nessa 
Norma é a avaliação socioambiental 
para concessão de crédito, 
implementada em 2020, que 
abrange a avaliação de clientes que 
atuam em setores com potencial 
impacto socioambiental e que 
possuem exposição de crédito 
relevante, permitindo atingir um 
maior número de clientes da 
carteira de crédito. Essa avaliação é 
feita com base em um questionário 
que engloba os aspectos ambiental, 
social e governança (ASG), tais 
como impacto à biodiversidade, 
impacto em comunidades 
tradicionais, envolvimento com 
trabalho análogo ao escravo, 
trabalho infantil, exploração 
sexual, conformidade legal, 
riscos associados às mudanças 
climáticas e normas de saúde e 
segurança ocupacional.  
SASB FN-CB-410a.2

 
Adicionalmente, são avaliados 
checklists setoriais, estudos 
ambientais, pesquisas em mídias 
e consultas a bancos de dados 
internos e públicos, tais como o 
Cadastro de Empregadores que 
tenham submetido trabalhadores 
a condições análogas à de escravo, 
lista de embargos do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama) e cadastros públicos 
de áreas contaminadas. Essa 
avaliação resulta em cinco níveis 
de classificação de rating: mínimo, 
baixo, moderado, alto e muito alto. 

De forma voluntária, somos 
signatários dos Princípios do 
Equador desde 2004 e asseguramos 
que os grandes projetos financiados 
e assessorados pela Organização, 
que se enquadram no compromisso, 
sejam desenvolvidos e gerenciados 
de forma socialmente responsável 
e incorporem práticas de gestão 
ambiental e de direitos humanos 
em prol do desenvolvimento 
sustentável. Quando necessário, 
são realizados processos de due 
diligence para prevenir, mitigar e 
gerenciar os impactos adversos. 
Para os projetos (novos ou 
ampliações) enquadrados no 
compromisso, nossas avaliações 
cumprem requisitos legais e 
supralegais previstos nos Padrões 
de Desempenho, da International 
Finance Corporation (IFC), e nas 
Diretrizes de Saúde, Segurança e 
Meio Ambiente, do Banco Mundial. 
Os checklists de análise avaliam 
critérios ambientais, sociais,  
de saúde, de segurança do  
trabalho, de governança e de  
mudanças climáticas.

Em 2020, o Bradesco implementou 
a versão IV dos Princípios do 
Equador, na qual passamos a 
considerar aspectos de direitos 
humanos e mudanças climáticas 
de modo mais abrangente, 
garantindo nosso alinhamento às 
melhores práticas internacionais.

O processo de gerenciamento 
de risco socioambiental também 
inclui o monitoramento de projetos 
significativos do ponto de vista de 
impacto socioambiental, para os 
quais são elaborados planos de 
ação e cláusulas socioambientais 
específicas, que devem ser 
cumpridos ao longo do período 
de vigência do contrato. Como 
exemplo, quando se constata um 
impacto relacionado à realocação 
involuntária de comunidades, 
exige-se que processo seja 
realizado com a devida assistência, 
que o cliente realize reuniões a 
fim de obter acordos pacíficos 
entre as partes, acompanhadas 
por advogados e auditores 
especialistas nas questões sociais, 
e ofereça auxílio durante a escolha 
e aquisição do novo imóvel, 
eventuais adequações do imóvel  
adquirido e acompanhamento nas 
instalações novas. Para os casos 
em que, durante o processo de 
monitoramento, seja identificado o 
descumprimento do plano de ação 
e/ou das cláusulas socioambientais 
contratuais, é facultado a 
Organização o direto de determinar 
o bloqueio da liberação do 
recurso financeiro ou até mesmo a 
liquidação antecipada do contrato. 
SASB FN-IB-410a.3, FN-MF-450a.3
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44 projetos 
monitorados em 
2020 com critérios 
ambientais, sociais e 
de direitos humanos
“Desde o primeiro ciclo de auditoria, 
identificamos no processo de atendimento 
aos Padrões de Desempenho do 
Internacional Finance Corporation (IFC) 
uma importante ferramenta de melhoria 
contínua e de obtenção de boas práticas 
para manter e aprimorar nossa performance 
socioambiental. A parceria da empresa com 
o Bradesco, signatário dos Princípios do 
Equador, tem se mostrado um importante 
alicerce para o desenvolvimento dos nossos 
negócios, com as diretrizes dos Princípios do 
Equador apoiando transversalmente todas 
as áreas, como a implantação de um Sistema 
de Gestão Integrado, que, inclusive, serve de 
ponto de partida para futuras certificações.”

Cliente Bradesco do setor portuário

Saiba mais  
sobre a Norma de Risco Socioambiental e a 
metodologia de análise dos riscos e impactos 
socioambientais para clientes e projetos em
https://banco.bradesco/html/classic/
sobre/sustentabilidade/internas/
negociossustentaveis.shtm 

Os pareceres de Risco Socioambiental 
emitidos pelo Departamento de Controle 
Integrado de Riscos (DCIR) subsidiam 
as decisões de negócio da Organização, 
como a concessão de crédito, contratação 
de garantias imobiliárias, decisões de 
investimento, entre outras atividades. 
Além disso, periodicamente, são apuradas 
as perdas operacionais e de Bens de Não 
Uso Próprio (BNDU), que resultam de 
eventos socioambientais. 

No site Bradesco, em Negócios 
Sustentáveis, publicamos periodicamente 
exemplos de casos em que houve 
análise de potenciais riscos e impactos 
socioambientais em clientes e projetos 
(veja o depoimento de um de nossos 
clientes monitorado segundo as diretrizes 
dos Princípios do Equador desde 2015).  

A aderência das atividades de 
gerenciamento de risco socioambiental 
com os compromissos, legislações 
e normas internas é avaliada 
periodicamente pelas áreas de Auditoria 
Interna do Bradesco.
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* O gerenciamento de riscos socioambientais tem como objetivo avaliar, identificar e monitorar, quando aplicável, os potenciais riscos inerentes às 
  atividades e projetos dos clientes enquadrados no escopo de análise. 

AVALIAÇÃO DE PROJETOS/NEGÓCIOS* 2018 2019 2020

Número total de projetos/negócios 1.703 1.677 1.924

Número de projetos/negócios avaliados 1.703 1.677 1.924

% do total de projetos/negócios avaliados 100 100 100

Número de projetos/transações aprovados com ressalvas 275 268 426

% do total de projetos/negócios aprovados com ressalvas 16 16 22

Número de projetos/transações aprovados 1.339 1.316 1.443

% do total de projetos/negócios aprovados 79 77 75

Número de projetos/transações não aprovados 89 93 55

% do total de projetos/negócios não aprovados 5 5 3

FINANCIAMENTO DE PROJETOS E NEGÓCIOS – IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE FINANCIAMENTO 
DE PROJETOS E NEGÓCIOS

* Estes 44 projetos correspondem a 56 contratos.
Nota: A redução da quantidade de avaliações de projetos em 2020, comparado a 2019, deve-se à desaceleração econômica e à liquidação de contratos.

 GRI 412-3

MONITORAMENTO DE CARTEIRAS SOCIOAMBIENTAIS COM CLÁUSULAS DE DIREITOS HUMANOS (R$ MILHÕES)

PROJETOS 
2018 2019 2020

Nº Valor 
financiado Nº Valor 

financiado Nº Valor 
financiado

Enquadrados 
nos Princípios 
do Equador

A 9 3.918 10 3.797 8 3.797

B 11 1.623 14 1.525 7 1.715

C 6 1.733 4 728 2 569

Não enquadrados nos 
Princípios do Equador 64 4.413 50 3.368 27 2.642

Total 90 11.687 78 9.418 44* 8.722
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Task Force on Climate-
related Financial 
Disclosures (TCFD)
O Bradesco é uma das organizações 
que apoiam que o mercado reporte 
os impactos financeiros dos riscos 
e oportunidades relativos às 
mudanças climáticas de acordo 
com as recomendações da Task 
Force on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD).

A iniciativa, criada em 2017, 
tem como objetivo fomentar 
que a tomada de decisão 
financeira considere os efeitos 
das mudanças climáticas 
nos negócios. Atualmente, 
a Organização participa da 
Fase III do projeto-piloto, em 

continuidade aos trabalhos 
realizados nos Pilotos Fases I 
e II, que foram finalizados em 
2018 e 2020, respectivamente, 
e tiveram como objetivo o 
desenvolvimento de um conjunto 
de recomendações, bem como 
a construção de ferramentas e 
aplicação de cenários para análise 
de Riscos Físicos e de Transição. 

O Piloto III engloba duas 
abordagens que consistem na 
capacitação das Instituições 
Financeiras para atendimento 
às recomendações da TCFD e 
produção de estudos de caso sobre 
tópicos específicos, como teste de 
estresse, riscos setoriais, cenários 
climáticos e governança de risco. 

GRI 412-3

2018 2019 2020

Número total de acordos 90 78 44

Número total de acordos que incluem cláusulas  
de direitos humanos 90 78 44

% de acordos que incluem cláusulas de direitos humanos 100 100 100

Número total de acordos que foram submetidos à avaliação 
referente aos direitos humanos 90 78 44

% de acordos que foram submetidos à avaliação referente  
aos direitos humanos 100 100 100

ACORDOS DE INVESTIMENTOS SIGNIFICATIVOS QUE INCLUEM CLÁUSULAS DE DIREITOS HUMANOS OU 
QUE FORAM SUBMETIDOS À AVALIAÇÃO REFERENTE A DIREITOS HUMANOS 
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Gestão de Riscos no  
Grupo Bradesco Seguros 
SASB FN-IN-550a.3

O Grupo Bradesco Seguros conta 
com estrutura própria de gestão 
de riscos e tem como principal 
objetivo garantir a existência do 
processo formal de gerenciamento 
de riscos, e estabelecer processos, 
metodologias e ferramentas para 
identificar, avaliar, mensurar, tratar 
e monitorar os riscos aos quais 
está exposto. Está inserido nesse 
contexto o índice de solvência que 
contempla os riscos regulatórios, 
como o de subscrição, operacional, 
mercado e crédito, além do cálculo 
de capital mínimo requerido.

Como parte desse processo, 
anualmente é realizado o cálculo 
de buffer de capital por meio 
do teste de estresse, em cada 
parcela de capital, por meio de 
desvios observados nas principais 
variáveis de seguro e econômica. 
Além disso, são considerados 
cenários de complementação de 
capital, como perdas decorrentes 
dos riscos catastróficos das 
empresas Bradesco Auto/RE, 

Bradesco Saúde e Bradesco Vida 
e Previdência, risco cibernético, 
margem estratégica e outros 
cenários de riscos não regulados. 
Esse exercício visa garantir um 
excedente de capital ao montante 
regulatório alinhado ao apetite de 
riscos da Organização.

O Grupo Bradesco Seguros possui 
a sua Política de Gestão de Risco 
de Subscrição, a qual, entre outras 
diretrizes, garante a identificação 
prévia e avaliação adequada da 
exposição ao risco de subscrição 
inerente às novas atividades, 
produtos e processos. 
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Risco Socioambiental em Seguros 
SASB FN-IN-410a.2, FN-IN-450a.3, FN-MF-450a.3

A área de risco conta com uma norma de risco socioambiental, 
que tem como objetivo estabelecer processos de gestão de 
riscos socioambientais e de mudanças climáticas, incorporando 
critérios ambientais, sociais e de governança ao âmbito de suas 
atividades no desenvolvimento e oferta de seus produtos e 
serviços e na gestão dos empreendimentos imobiliários por meio 
de identificação, avaliação, classificação controle e mitigação 
desses riscos.

Política, princípios 
e/ou códigos  
de conduta

Descrição e escopo Mecanismos 
existentes

Departamento 
responsável Local de consulta

Treinet (e-learning)  
de Capitalização

Para os gerentes das 
agências há um e-learning 
desenvolvido com 
informações de Capitalização.

E-learning 
obrigatório para 
todos os gerentes 
que realizam vendas 
de Capitalização

Recursos Humanos Intranet

Código de Conduta 
Setorial do Grupo 
Bradesco Seguros e da 
BSP Empreendimentos 
Imobiliários

Elevar o nível de confiança 
e de solidariedade entre 
os administradores, os 
funcionários e os funcionários 
do Grupo Bradesco Seguros 
e orientá-los na direção do 
melhor relacionamento com 
todos os públicos  
de interesse

Comitê de  
Conduta Ética Compliance Site institucional e 

intranet corporativa

Estrutura de comitês 
e comissões do Grupo 
Bradesco Seguros

Assegurar que as tomadas 
de decisão aconteçam nos 
fóruns devidos, de acordo 
com as alçadas e atribuições 
a eles designados

ELC (Entity  
Level Control)

Secretaria  
Geral, área de 
Controles Internos 
e Compliance, 
áreas assessoras 
dos comitês  
e comissões

Sistema Normativo 
da Organização 
Bradesco

GRI 103-2 e 103-3: Responsabilidade do Produto; FS15 I SASB FN-IN-270a.4

POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO E A VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DO GRUPO BRADESCO SEGUROS
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Gestão de  
Fornecedores

Os fornecedores são imprescindíveis para 
alcançarmos nossas metas e entregarmos 
as melhores soluções aos clientes, 
sempre com qualidade e eficiência. 
Em 2020, nossa base registrava 7.581 
fornecedores cadastrados. No ano, foram 
homologados 1.377 novos fornecedores e 
2.492 fornecedores com relacionamento 
(contratos ativos).

O relacionamento com nossos fornecedores 
é pautado por recomendações presentes 
em uma série de normas, políticas e 
programas internos, entre eles: 

GRI 102-9; 103-2 e 103-3: Práticas de Compras; 204-1

•    Política de Compras 
•    Código de Conduta Ética da  

Organização Bradesco
•    Código Setorial do Grupo  

Bradesco Seguros e BSP 
Empreendimentos Imobiliários

•    Código de Conduta Ética do  
Profissional de Compras

•    Programa de Integridade Bradesco
•    Política Corporativa de Segurança da 

Informação e Cibernética
•    Política Corporativa de Sustentabilidade 
•    Política Corporativa de Direitos Humanos 
•    Política Corporativa Anticorrupção
•    Norma de Responsabilidade 

Socioambiental da Organização 
•    Norma de Responsabilidade 

Socioambiental da Cadeia de Suprimentos
Todas as normas podem ser acessadas em 
bradescofornecedores.com.br e/ou bradescori.com.br
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Para se tornar um fornecedor Bradesco, é preciso 
passar pelo processo de homologação, sob 
responsabilidade do departamento de Compras. Esse 
processo é realizado pela Gestão de Fornecedores, 
que avalia a conformidade das empresas sob os 
pontos de vista cadastral, comercial, econômico-
financeiro e socioambiental. As questões 
socioambientais analisadas abrangem práticas 
trabalhistas por meio de certidões públicas, proibição 

Porcentagem do Orçamento de Compras Utilizado em Unidades Operacionais Importantes 
que são Gastos em Fornecedores Locais dessa Operação 
GRI 204-1   

Além do objetivo de promover economicamente o 
território nacional, onde estão situados a maioria das 
unidades operacionais importantes e a maioria dos 

2019 2020

Valor total do gasto com fornecedores locais (R$) 19.410.755.369,66 18.665.929.238,37

Percentual do orçamento gasto com fornecedores locais (%) 100 100

Sudeste Sul Nordeste Centro-Oeste Norte

77,5 10,2 6,0 4,9 1,5 

de trabalho análogo ao escravo ou infantil, riscos 
ambientais e mídia negativa. 

Após a análise dessas informações, o fornecedor 
é homologado e passa a aderir ao nosso Código 
de Conduta e às demais políticas e normas. 
Nossos contratos também possuem cláusulas 
sobre trabalho forçado e infantil, anticorrupção e 
aspectos socioambientais. 

Monitorar e Desenvolver
Com o intuito de mitigar riscos, a área de Gestão 
de Fornecedores realiza mensalmente um 
monitoramento da base de empresas cadastradas. 
Caso seja identificada alguma restrição impeditiva, o 
fornecedor é bloqueado para contratações futuras. As 
pesquisas incluem restrições como, trabalho escravo e 
infantil, áreas embargadas e contaminadas. 

Outra iniciativa é a Avaliação de Desempenho de 
Fornecedores, que considera aspectos operacionais e 

comerciais como: qualidade, Service Level Agreement 
(SLA), comunicação, eficiência, inovação, ética, preço e 
negociação, que tem como objetivo promover a visão 
corporativa do fornecedor; por isso, adequamos a 
avaliação para que fosse feita por contrato. Em 2020, 
foram realizadas 265 avaliações de contratos, o que 
corresponde a 137 fornecedores.

nossos fornecedores, a meta para a proporção dos 
gastos de fornecedores locais é que sejam realizados 
em maior parte ou 100% do território brasileiro.

INFORMAÇÕES DOS FORNECEDORES POR REGIÃO – BASE 2020 (%)
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Possuímos também um processo de 
análise financeira de fornecedores 
no qual são analisados o balanço 
patrimonial dos últimos três 
exercícios, certidões públicas e 
informações comerciais.

A avaliação gera um relatório, 
no qual os fornecedores são 
enquadrados em diferentes 
níveis de risco, podendo variar de 
baixo risco a altíssimo risco. Para 
os fornecedores classificados 
com alto risco ou altíssimo 
risco, realizamos uma tratativa 
com os gestores internos de 
contratos para entendimento do 
motivo dessa classificação com 
o fornecedor. Em 2020, foram 
feitas 783 análises financeiras. 
Continuamos monitorando o 
percentual de dependência 
financeira dos fornecedores em 
relação ao Bradesco para 100% da 
nossa base de contratos ativos.

Trabalhamos também com 
processos de monitoramento e 
desenvolvimento socioambiental. 
O Programa Bradesco de 
Responsabilidade Socioambiental 
da Cadeia de Suprimentos 
consiste em realizar auditorias 
socioambientais pautadas em 
três pilares: Responsabilidade 
Social, Meio ambiente e 
Saúde e Segurança. No pilar 
de Responsabilidade Social, 
abordamos os temas Ética, 

questões trabalhistas, direitos 
humanos, gestão da cadeia de 
fornecedores, anticorrupção e, no 
ciclo de 2020, incluímos questões 
sobre diversidade, segurança 
da informação e continuidade 
de negócios. No pilar de Meio 
Ambiente, são abordados 
assuntos como licenciamento 
e controle Ambiental, e gestão 
de resíduos. E no pilar de Saúde 
e Segurança avaliamos como 
a empresa realiza a gestão de 
saúde e segurança do trabalho, 
preparação e atendimento às 
emergências, todas as normas 
regulamentadoras e, em 2020, 
incluímos questões sobre  
saúde mental. 

Devido à pandemia, foi necessária 
uma adequação do programa. Em 
2020, as auditorias passaram a 
ser realizadas de forma on-line, 
seguindo o mesmo escopo da 
presencial, que inclui a análise 
documental, entrevista com os 
funcionários e tour pela empresa. 
Após as auditorias, o fornecedor 
precisa estabelecer um plano de 
ação para as não conformidades 
e oportunidades de melhoria 
identificadas. O relatório é avaliado 
e monitorado pelo auditor, o 
qual também fica disponível para 
auxiliar e esclarecer as dúvidas  
do fornecedor. 
GRI 102-10

Auditamos 100% dos 
fornecedores críticos em questões 
socioambientais – em 2020, foram 
83 empresas que pertencem aos 
setores de obra civil, impressão 
de materiais, vestuários, cadeia 
da madeira, comunicação visual, 
fabricação de equipamentos 
de infraestrutura, fabricação 
de cartões, fabricação de 
equipamentos de tecnologia de 
informação, serviços de transportes, 
vigilância, retaguarda de agência, 
call center e manutenção de 
aeronaves e de veículos. Além 
das categorias críticas, ao menos 
um fornecedor de cada categoria 
também é auditado. 
GRI 308-2

Mesmo em um ano desafiador, 
conseguimos aumentar o volume 
de auditorias em 27% comparado 
ao ano anterior. Foram realizadas 
154 auditorias on-line e 186 
auditorias de autoavaliação. 
Também mantivemos o Desafio 
Sou Fornecedor Multiplicador, 
que estimula o desenvolvimento 
do segundo elo da cadeia de 
fornecimento, onde são abordadas 
as práticas desenvolvidas em sua 
própria cadeia de suprimentos. As 
melhores práticas identificadas 
foram reconhecidas no Encontro 
Bradesco de Fornecedores. 
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Ainda com foco no desenvolvimento, realizamos três 
oficinas on-line que abordaram os seguintes temas: 
Gerenciamento de Crise e continuidade de negócio, 
Sustentabilidade em Tempos de Crise e Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), e Resolução 
n° 4.658 do Bacen. Ao todo participaram mais 400 
pessoas e 250 empresas. 

Fornecedores (Contratados) Selecionados com Base em Critérios Ambientais
GRI 103-2 e 103-3: Avaliação Ambiental de Fornecedores; 103-2 e 103-3: Avaliação Social de Fornecedores; 308-1; 308-2; 414-1

Em 2020, dos 1.377 fornecedores avaliados, 15 foram 
identificados como tendo impactos ambientais 
negativos significativos, reais e potenciais (área 
embargada e área contaminada). Por meio do 
monitoramento mensal de fornecedores, essas 
restrições são identificadas e, após a identificação, o 
Departamento de Controle Integrado de Riscos inicia 
o processo de análise, por meio de documentos que 
são solicitados aos fornecedores, e emite o relatório 
de rating socioambiental. 

Além disso, esses fornecedores são incluídos em nosso 
programa de auditorias socioambientais, momento em 
que conseguimos ter maior visibilidade dos processos 
e práticas dos fornecedores. 

Dentro do programa de auditorias, 100% dos 
fornecedores elaboram plano de ação para as 
não conformidades e oportunidades de melhorias 
identificadas, que serão acompanhadas após a auditoria, 
para verificação do desenvolvimento e cumprimento 
das ações traçadas. O Bradesco acordou um processo 
de melhoria com 100% desses fornecedores, não 
havendo nenhum encerramento de relações.

GRI 414-1

PORCENTAGEM DE NOVOS FORNECEDORES (CONTRATADOS) SELECIONADOS 
COM BASE EM CRITÉRIOS AMBIENTAIS

2018 2019 2020

Total de novos fornecedores que foram considerados 
para contratação 746 1.151 1.377

Total de novos fornecedores que foram avaliados com 
base em critérios ambientais 746 1.151 1.377

Percentual de novos fornecedores avaliados com base 
em critérios ambientais (%) 100 100 100

Total de novos fornecedores contratados com base em 
critérios ambientais 746 135 117

Percentual de novos fornecedores contratados com 
base em critérios ambientais (%) 100 100 100

Adicionalmente, contamos também com o processo de 
rating socioambiental de fornecedores, realizado pela área 
de Compras e pelo Departamento de Controle Integrado 
de Riscos. Esse processo é aplicável aos fornecedores 
considerados críticos sob o aspecto Socioambiental. O 
rating é emitido por meio de monitoramento periódico de 
infrações, autuações e notícias que envolvem o parceiro ou 
o setor a que ele pertence, entre outros itens. 
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GRI 308-2

FORNECEDORES COM IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS

2018 2019 2020

Número de fornecedores avaliados em  
impactos ambientais 746 1.151 1.377

Número de fornecedores identificados 
como tendo impactos ambientais negativos 
significativos, reais e potenciais

20 19 15

Impactos ambientais negativos significativos, 
reais e potenciais, identificados na cadeia  
de fornecedores

Área embargada e 
área contaminada

Área embargada e 
área contaminada

Área embargada e  
área contaminada

Número de fornecedores identificados 
como tendo impactos ambientais negativos 
significativos, reais e potenciais, com os quais  
as melhorias foram acordadas como resultado  
da avaliação

20 19 15

% de fornecedores identificados como tendo 
impactos ambientais negativos significativos, 
reais e potenciais, com os quais as melhorias 
foram acordadas como resultado da avaliação

100 100 100

Número de fornecedores identificados como 
tendo impactos ambientais reais e potenciais 
negativos significativos com os quais as relações 
foram encerradas como resultado da avaliação

0 0 0

% de fornecedores identificados como tendo 
impactos ambientais reais e potenciais negativos 
significativos com os quais as relações foram 
encerradas como resultado da avaliação

0 0 0

Motivos pelos quais as relações foram 
encerradas com os fornecedores

Não houve relações 
encerradas por esse 
motivo, já que foram 
alinhadas melhorias 

com os fornecedores 
identificados

Não houve relações 
encerradas por esse 
motivo, já que foram 
alinhadas melhorias 

com os fornecedores 
identificados

Não houve relações 
encerradas por esse 
motivo, já que foram 
alinhadas melhorias 

com os fornecedores 
identificados
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GRI 414-2

IMPACTOS SOCIAIS NEGATIVOS NA CADEIA DE FORNECEDORES E MEDIDAS TOMADAS

Fornecedores de mão de obra Demais fornecedores

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Número de fornecedores avaliados com base em 
impactos sociais 901 893 902 746 1.151 1.377

Número de fornecedores identificados como  
tendo impactos sociais negativos significativos, 
reais e potenciais

21 14 6 0 0 0

Número de fornecedores identificados como tendo 
impactos sociais negativos significativos, reais e 
potenciais com os quais melhorias foram acordadas 
como resultado da avaliação

21 14 6 0 0 0

Número de fornecedores identificados como 
tendo impactos sociais negativos significativos, 
reais e potenciais com os quais as relações foram 
encerradas como resultado da avaliação

0 0 - 0 0 0

% de novos fornecedores identificados como 
tendo impactos sociais negativos, reais e 
potenciais, com os quais as melhorias foram 
acordadas como resultado da avaliação

100 100 100 Não se 
aplica

Não se 
aplica

Não se 
aplica

% de fornecedores identificados como tendo 
impactos sociais negativos significativos, reais  
e potenciais, com as relações foram encerradas 
como resultado da avaliação

0 0 - Não se 
aplica

Não se 
aplica

Não se 
aplica
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GRI 412-1

AVALIAÇÃO DOS PROBLEMAS POTENCIAIS RELACIONADOS AOS DIREITOS 
HUMANOS NA GESTÃO DE FORNECEDORES

CATEGORIA % do total avaliado 
nos três últimos anos

% do total avaliado 
onde riscos foram 

identificados

% de risco com processo de 
mitigação ou remediação 

implementado

Contratadas e Fornecedores 
Nível I 100 2 100
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Práticas de Direitos Humanos na Cadeia de Suprimentos
GRI 407-1

Fornecedor Mais  
Sustentável Bradesco
Desde 2016, contamos como 
um programa de auditorias na 
cadeia de suprimentos, o qual foi 
implementado com o objetivo 
de melhorar os processos de 
investigação, identificação, 
avaliação e desenvolvimento 
dos nossos fornecedores sob os 
aspectos socioambientais, a fim 
de gerar valor compartilhado de 
maneira sustentável, impactando, 
positivamente, o meio ambiente e 
a sociedade e promovendo  
o respeito e a proteção dos  
direitos humanos.

Em 2018, o escopo desse 
programa foi ampliado tanto 
em número de fornecedores 
quanto na implementação de 
práticas de gestão. As auditorias 
passaram a ser realizadas por 
uma terceira parte independente, 
a qual, além de realizar auditorias 
in loco, auxilia os fornecedores 
na confecção de planos de ação 
para sanar as não conformidades 
e as oportunidades de 
melhorias identificadas pós-
auditoria. Essa consultoria aos 
fornecedores provê momentos 
para esclarecimento de dúvidas, 
orientações quanto às melhores 
práticas de mercado, incluindo 
dicas de como implementá-las. 
Passamos de oito fornecedores 
auditados para 118. 

O checklist de auditoria é 
separado por pilares, sendo eles: 
Responsabilidade Social, Meio 
Ambiente e Saúde e Segurança. 
As questões de direitos humanos 
estão presentes em todos os três 
pilares de atuação das auditorias. 

No pilar de Responsabilidade 
Social, abordamos diversos 
temas, como o tema ética, em 
que verificamos a existência de 
normas, políticas e realização 
de treinamentos. Outro tópico 
bastante relevante é o de 
questões trabalhistas, em que são 
analisados o emprego de mão 
de obra infantil, o atendimento 
às cotas de jovens aprendizes e 
funcionários PcD, a formalização 
de contratos de trabalho, as 
possíveis coerções quanto à 
realização de jornada extra, a 
conformidade da execução de 
horas extras com as exigências 
legais, bem como se a empresa 
comunica como é feito o cálculo 
da respectiva remuneração, o 
direito ao abono por ausência, 
mediante apresentação de 
atestado médico, a manutenção 
dos registros dos funcionários 
e a aderência do piso salarial 
de acordo com o estabelecido 
pelo sindicado da categoria. 
Verificamos, também, os 
mecanismos de reclamações 
disponíveis: existência de canais 
de denúncia, se a empresa 

possui um procedimento para 
reclamações e queixas que 
cheguem à Gerência e Alta Direção 
e se os funcionários têm acesso e 
conhecem esse canal.

O tema discriminação também 
passa por due dilligence, pois, 
por meio de entrevista com 
os funcionários, verificamos 
se existe alguma evidência 
de discriminação, seja por 
contratação, seja por remuneração, 
acesso a treinamentos, promoção, 
rescisão de contrato de 
trabalho ou aposentadoria em 
relação a raça, etnia ou origem 
social, religião, incapacidade, 
gênero, orientação sexual, 
responsabilidades familiares, 
sindicalismo, partido político, entre 
outros. Verificamos também se 
os funcionários têm o direito de 
filiação a sindicatos e associação 
de classes e se a empresa possui 
uma política formalizada de 
direitos humanos.

Adicionalmente, investigamos se 
existe algum registro de processo 
administrativo ou judicial relativo 
às questões de trabalho análogo 
ao escravo ou infantil.
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No pilar Meio Ambiente, nossa 
análise inicia-se pelo tópico 
de gestão ambiental, no qual 
verificamos se a empresa 
possui políticas, normas e 
programas estabelecidos, 
bem como se possui relatório 
de sustentabilidade público. 
Adicionalmente, verificamos toda 
a documentação ambiental, que 
inclui, entre outras, a licença de 
operação (quando aplicável), 
o alvará de funcionamento, o 
certificado de limpeza periódica 
de caixas d’água e potabilidade da 
água e o controle de pragas.

Com relação à gestão de resíduos 
e emissões, existe a verificação da 
existência de um plano de gestão 
de resíduos sólidos e de um 
programa de gerenciamento de 
emissões atmosférica, bem como 
o inventário de gases do efeito 
estufa, entre outros.

No pilar Saúde e Segurança 
também são abordadas as 
questões de governança (políticas, 
normas, treinamentos, etc.). 
Outros pontos analisados são: 
autuações trabalhistas, acidentes 
de trabalho, Plano e Atendimento 
à Emergência (PAE), documentação 
(AVCB, NR 23 – Proteção contra 
incêndios, NR 9 – Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais, 
NR 7 – Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional, 
NR 4 – Serviços especializados 
em engenharia de segurança e 
em medicina do trabalho, NR 5 – 
Comissão interna de prevenção 
de acidentes, etc.), existência de 
brigada de emergência, simulados 
de emergências, entre outros. 
Outro ponto muito relevante 
abordado nesse pilar é a realização 
por parte do fornecedor de ações 
ou programas que promovam 
o bem-estar dos funcionários, 
contribuindo para o equilíbrio entre 
vida pessoal e profissional  
e para a sua saúde mental  
(pilates, academia, psicólogos, 
eventos, etc.).

Em 2020, inserimos também um 
tópico específico para abordar a 
crise sanitária, em que verificamos 
a aderência dos fornecedores a 
todos os protocolos de segurança 
e suporte aos funcionários na 
execução de suas atividades.

A análise desses pilares resulta 
na classificação do fornecedor, 
do ponto de vista socioambiental, 
que pode ser de baixo, médio, alto 
e altíssimo risco. 

Ao longo do tempo, houve 
em aumento gradativo de 
fornecedores que entraram para 
o nosso programa. Em 2018, 
nós tínhamos 118 empresas 

participantes; em 2019, esse 
número subiu para 250; e, em 
2020, alcançamos a marca de 340 
empresas. O ciclo de auditorias é 
contínuo, e, atualmente, nós temos 
ao todo 480 fornecedores no 
nosso programa. 

Todo ano, o programa passa 
por um processo de revisão, 
no qual procuramos expandir a 
abrangência dos temas abordados 
e incluir novos assuntos 
relevantes, o que sempre reflete 
no aumento do escopo das 
questões analisadas, tornando-o 
cada vez mais robusto.

Mesmo com essa ampliação, 
percebemos uma evolução 
no nível de conformidade 
socioambiental dos nossos 
fornecedores. Em 2018, o nível  
de conformidade foi de 74%;  
em 2019, de 78%; e, em 2020,  
esse percentual subiu para 83%.  
Além disso, não foram 
identificados casos de violação 
aos direitos humanos.

Conseguimos observar que, 
mesmo com o aumento 
gradativo da abrangência e do 
escopo, ao longo dos três anos 
houve aumento no número de 
fornecedores classificados como 
sendo de baixo risco, conforme 
gráfico a seguir:
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Analisando os resultados 
desde 2018, verificamos que 
27 fornecedores tiveram uma 
evolução bastante significativa, 
passando de altíssimo/alto risco 
para médio/baixo risco.

O programa alcança fornecedores 
de todas as categorias, mas 
existe um foco muito grande em 
algumas categorias específicas, 
como call center, transporte de 
valores, obra civil, vestuário e 
vigilância, que merecem uma 
atenção especial, pois, do ponto 
de vista socioambiental, têm uma 
maior probabilidade de riscos 
relacionados aos direitos humanos.

Dentro do programa, lançamos um 
desafio aos nossos fornecedores, 
denominado Sou Fornecedor 
Multiplicador, que tem por 
objetivo estimular a aplicação, 
por parte das empresas, das 

melhores práticas de gestão em 
sua própria cadeia de suprimentos, 
principalmente no tocante à 
sustentabilidade. Os fornecedores 
que demonstram maior 
maturidade na gestão de seus 
fornecedores são reconhecidos  
no nosso evento Encontro 
Bradesco de Fornecedores,  
que ocorre anualmente.

Além das práticas de gestão de 
fornecedores, nós procuramos 
identificar, também, ações que 
impactam de maneira positiva 
o meio ambiente e a sociedade, 
e, ao longo do tempo, tivemos 
gratas surpresas. Ações como o 
estímulo à leitura com doações 
de livros, realização de sonhos 
de funcionários, aulas de judô 
para crianças e adolescentes 
com deficiência, reforma de 
camas hospitalares e curso de 
tecnologia para mulheres (com 
possibilidade de contratação ao 
fim do curso) são alguns exemplos 
que encontramos ao longo desses 
três anos. Todos esses projetos 
também foram reconhecidos no 
nosso evento anual como forma 
de demonstrar que as empresas 
têm um papel fundamental na 
busca por uma sociedade mais 
sustentável, além de estimular que 
cada vez mais empresas façam a 
sua parte. 

Ações de Engajamento em ASG
Oficinas de Fornecedores
As oficinas de fornecedores 
surgiram em 2019 e consistem 
na realização de treinamentos 
e palestras com temas voltados 
para a sustentabilidade. 
Inicialmente, o foco era atingir os 
fornecedores participantes  
do programa, como uma 
forma extra de auxiliar nossos 
fornecedores no desenvolvimento 
de melhorias e melhores  
práticas socioambientais. 

Em 2019, realizamos a primeira 
oficina em parceria com a 
Unibrad, cujo assunto foi 
Educação Financeira, voltada 
para os funcionários dos nossos 
fornecedores, com o objetivo 
de que eles pudessem aprender 
maneiras de realizar uma melhor 
gestão de suas finanças pessoais. 

A segunda oficina do ano 
abordou o tema Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) e foi realizada em parceria 
com a Controladoria. O intuito 
dessa oficina foi disseminar o 
conhecimento a respeito dos 
ODS de uma maneira prática, 
demonstrando exemplos de como 
as empresas poderiam contribuir 
com esses objetivos.

FORNECEDORES BAIXO RISCO

41
70

99

2018 2019 2020

128 

BRADESCO  Relatório Integrado 2020



GOVERNANÇA SÓLIDA E TRANSPARENTE

Em 2020, em razão da pandemia, 
realizamos as oficinas de forma 
on-line, o que possibilitou a 
participação de ainda mais 
empresas. A primeira oficina 
de 2020 abordou o tema 
Gerenciamento de Crises e 
Continuidade de Negócios, de 
suma importância para aquele 
momento e ainda muito relevante. 
O tópico da nossa segunda oficina 
do ano foi Sustentabilidade em 
Tempos de Crise, com o objetivo 
de reforçar o nosso compromisso 
com a sustentabilidade, mesmo 
em tempos tão desafiadores para 
as empresas e tão difíceis para a 
sociedade. A última oficina teve 
um assunto muito importante 
nos últimos tempos: Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD). 
Contamos com a parceria do 
Departamento de Segurança 
Corporativa, o qual apresentou 
as principais mudanças e 
cuidados que as empresas devem 
ter no tratamento dos dados de 
seus clientes.

Nesses dois anos, 608 pessoas 
participaram das nossas  
oficinas aplicadas.

Cartilha
Buscamos sempre disseminar 
conhecimentos relacionados 
à sustentabilidade aos nossos 
fornecedores. Pensando nisso, 
criamos, em 2019, a Cartilha de 
Responsabilidade Socioambiental 
na Cadeia de Suprimentos, que foi 
divulgada a todos os fornecedores 
que possuem contrato ativo com a 
Organização. Além disso, a cartilha 
está publicada no site Bradesco 
Fornecedores, de acesso público, 
o que nos permite atingir um 
maior número de interessados. 

A cartilha aborda diversos temas 
relevantes, dentre eles estão 
conceitos de responsabilidade 
socioambiental, legislação 
trabalhista, prevenção e combate 
ao trabalho escravo e infantil, 
monitoramento da cadeia de 
fornecedores, inclusão social, 
direitos humanos e valorização  
da diversidade.

Encontro de Fornecedores
Anualmente promovemos 
o Encontro Bradesco de 
Fornecedores, um momento 
que nos permite uma maior 
aproximação dos nossos 
parceiros e tem por finalidade 
compartilhar os valores da 
Organização Bradesco, disseminar 
conhecimento a respeito de 
diversos temas, com foco no 
desenvolvimento sustentável e 
direitos humanos, e estimular 
ações de responsabilidade 
socioambiental. A cada edição 
trazemos um tema relacionado à 
sustentabilidade. Nos últimos três 
anos os tópicos foram: Programa 
de Auditorias Socioambientais, 
em 2018; Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, 
em 2019; e, em 2020, trouxemos 
o tema Ética e Integridade em 
Tempos de Crises.
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GOVERNANÇA SÓLIDA E TRANSPARENTE

Anualmente, realizamos o Encontro Bradesco  
de Fornecedores. No ano de 2020, em sua 18a 
edição, o encontro foi realizado em formato  
on-line, com a participação de 393 pessoas e  
171 empresas. O encontro é uma grande 
oportunidade de engajamento e 
conscientização dos nossos parceiros, sempre 
com temas voltados à sustentabilidade. 

Neste ano, o tema do evento foi Ética e 
Integridade em Tempos de Crise. Em parceria 
com o Departamento de Compliance, Conduta e 
Ética, apresentamos o Programa de Integridade 
do Bradesco, além dos resultados do programa 
de auditorias do Programa Bradesco de 
Responsabilidade Socioambiental na Cadeia  
de Suprimentos (PBRSA CS). 

Também reconhecemos seis fornecedores 
por práticas socioambientais. Uma delas foi 
um projeto de uma empresa de segurança, 
cujo projeto, voltado para a comunidade, 
realizava aulas de judô para crianças e 
jovens com deficiência, promovendo a 
inclusão e oportunidade de crescimento.

O reconhecimento promovido no 
Encontro Bradesco de Fornecedores é 
uma forma de incentivar essas empresas 
a continuarem trabalhando para mudar a 
vida de pessoas. Para o encerramento da 
18ª edição, contamos com a palestra do 
Professor Leandro Karnal, abordando, de 
forma prática, o tema do nosso evento – 
Ética e integridade. 

Encontro Bradesco de Fornecedores
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Sede administrativa do Grupo  
Bradesco na Faria Lima, São Paulo (SP)

Gerando  
Valor

GRI 103-2; 103-3



Para isso – e como parte de nosso 
compromisso com a ética e a transparência 
–, gerenciamos todos os temas considerados 
mais relevantes para a Organização dentro 
de um modelo de negócio e uma estratégia 
que leva em conta a geração de valor em 
curto, médio e longo prazo. 

Com a missão de contribuir para a realização 
das pessoas e para o desenvolvimento 
sustentável, a cada ano buscamos 
ampliar nossa capacidade de capturar as 

No Bradesco, trabalhamos como um 
ecossistema integrado de negócios 
que busca, por meio de uma oferta 
diversificada e acessível de soluções, 
produtos e serviços financeiros e de 
seguros, gerar valor para todos os 
nossos públicos: clientes, funcionários, 
acionistas, sociedade e governo.

oportunidades e enfrentar os desafios 
impostos pelo mercado para seguir uma 
trajetória constante de geração de valor. 

Nas próximas páginas, apresentamos 
os principais desafios e resultados do 
ano de 2020, levando em consideração 
a conectividade e as interdependências 
entre cada um de nossos temas materiais 
e capitais (financeiro, manufaturado, 
intelectual, humano, social e natural).
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A pandemia mudou prioridades e 
fez com que o sistema financeiro 
testasse sua capacidade 
de adaptação e de busca 
por soluções para viabilizar 
e flexibilizar condições de 
pagamento, fazer prorrogações 
de dívidas e repensasse sua 
forma de atendimento em tempo 
recorde, ampliando as soluções 
digitais e autônomas em todos os 
seus segmentos.

Dentre as principais medidas, 
destacam-se a flexibilização dos 
prazos e taxas, a diversificação 
dos canais de contratação e a 
evolução das jornadas digitais, 
tornando-as mais intuitivas para o 

próprio cliente reorganizar seus 
compromissos. Promovemos, 
ainda, inovações importantes 
nas políticas de crédito e 
recuperação ao implantar 
novos algoritmos apoiados nas 
plataformas de BigData e decisão 
em tempo real, permitindo reagir 
prontamente à mudança abrupta 
da capacidade de crédito dos 
clientes imposta pela pandemia.

Nosso objetivo continua sendo 
dar fôlego aos clientes neste 
momento de crise, de forma 
que eles reúnam condições 
para reorganizar suas contas de 
maneira sustentável ao longo    
do tempo.

Resultados em um 
Ano Desafiador
GRI 103-2 e 103-3: Desempenho Econômico
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Operações Prorrogadas
 
Para melhor visualização da carteira 
de créditos prorrogados, no quarto 
trimestre de 2020, passamos a  
divulgar o saldo contábil líquido das 
operações de amortizações. A carteira 
de R$ 48 bilhões em dezembro de  
2020 tem os seguintes componentes: 

 Em dia: R$ 41,4 bilhões
 Em atraso: R$ 2,9 bilhões 
  Em carência: R$ 3,8 bilhões  
(50% liquidado em janeiro de 2021)

R$ 48 bilhões  
Saldo contábil líquido  

de amortizações 
Perfil de crédito dos clientes que 

solicitaram prorrogação

92%

94%

70%

Estavam em dia – clientes 
que não apresentaram 
atraso nos 12 meses 
anteriores à pandemia

Com rating AA a C

Com garantia real

13 anos Tempo médio  
de relacionamento

0,1%

19,6%

11,2%

4,2%

4,2%

8,7%

SALDO POR PRODUTO (EM R$ BILHÕES)

Consignado/cartões

Imobiliário

Capital de giro

Crédito pessoal

BNDES/Rural

Veículos

Dez./20

EM R$ BILHÕES

Massificado

Atacado

Em atraso  
(acima de 30 dias)*

56,0 55,3
48,0

Jun./20 Set./20 Dez./20 

13,2

42,8

13,3

42,0

10,5

37,5

R$ 0,2 bi 
0,0%

R$ 1,1 bi 
0,2%

R$ 2,9 bi 
0,6%

* Índice de atraso acima de 30 dias calculado com base no saldo da Carteira Bacen.
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Retorno, Lucro e Eficiência

Em 2020, nosso lucro líquido recorrente 
atingiu o montante de R$ 19,5 bilhões, 
apresentando redução em relação ao ano de 
2019 (-24,8%), refletindo os efeitos gerados 
pela pandemia de covid-19. No entanto, 
no quarto trimestre de 2020, nosso lucro 
líquido recorrente atingiu o montante de 
R$ 6,8 bilhões, apresentando uma ótima 
evolução em relação ao trimestre anterior 
(+35,2%), e registrou uma rentabilidade 
sobre o patrimônio líquido médio de 
20%, voltando aos mesmos patamares 
observados no ano de 2019, período que 
antecedeu a pandemia. 

O resultado operacional do trimestre 
apresentou um excelente desempenho, 
reflexo das maiores receitas com a margem 
financeira e prestação de serviços, além 
da redução das despesas com Provisão 
para Devedores Duvidosos (PDD), que 

apresentaram queda de 18,3% no trimestre, 
sem impactar o nosso elevado nível de 
provisionamento, constatado em nosso 
índice de cobertura para créditos vencidos 
acima de 90 dias, que atingiu a elevada 
marca de 403% em dezembro de 2020.

Nosso índice de eficiência operacional 
(IEO) atingiu 46,3%, sendo o melhor índice 
da nossa série histórica, apresentando 
uma melhora de 2,7 p.p. em relação 
ao ano anterior, refletindo as ações da 
Administração para manter um forte 
controle de custos, principalmente, 
relacionados à redução das despesas 
operacionais, que apresentaram redução 
de R$ 3,2 bilhões no ano de 2020 
(desconsiderando a provisão para cenário 
econômico adverso do Grupo Segurador), 
além do crescimento das receitas com 
a margem financeira, mesmo com os   
menores spreads.

Participação das Atividades Financeiras (%) Participação das Atividades de Seguro (%)

LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE (EM R$ MILHÕES)

5.830

4T18

69,4

30,6

6.542

3T19

71,2

28,8

3.873

2T20

64,9

35,1

6.238

1T19

70,9

29,1

6.645

4T19

71,1

28,9 5.031

3T20

73,7

26,3

6.462

2T19

71,6

28,4

3.753

1T20

69,1

30,9

6.801

4T20

81,2

18,8

GERANDO VALOR
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ROAE ACUMULADO E TRIMESTRAL (%)

IEO – Trimestral

IEO – Acumulado 12 meses

IEO Ajustado ao Risco – Acumulado 12 meses

IEO Ajustado ao Risco – Trimestral

ROAE – Trimestral ROAE – Acumulado

4T18 3T19 2T201T19 4T19 3T202T19 1T20 4T20

19,0
20,5 20,6 20,6

20,5

20,2

21,2

11,7 11,9

15,2

20,0

11,7 11,8 12,9
14,8

20,620,5
19,7

IEO/IEO AJUSTADO AO RISCO (%)

4T18

50,4

3T19

49,9

2T20

44,0

1T19

48,6

4T19

48,3

3T20

47,6

2T19

49,2

1T20

49,3

4T20 

44,6

65,6

63,5 63,3 63,3

63,5

77,4 78,1

70,2

62,4

72,072,2

70,5
66,7

63,4

63,964,264,5

65,2

49,6 49,5 49,4 49,5 49,0 49,1 47,8 47,2 46,3
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Lucro líquido recorrente

R$ 6,8 bilhões 

Carteira de crédito expandida

R$ 687 bilhões 

PDD expandida

R$ 4,6 bilhões 
Índice de Cobertura – 90 dias

402,8% 
Inadimplência – 90 dias

2,2% 

ROAE trimestral

20,0% 

+35,2% no trimestre 

-18,3% no trimestre 

+4,8 p.p. no trimestre 

+10,3% em 12 meses 

46,3%  
Melhora de 2,7 p.p. 

(12M20 x 12M19) 

+2,3% em 12 meses (4T20 x 4T19)

+14,7% em 12 meses (4T20 x 4T19)

-1,2 p.p. em 12 meses (4T20 x 4T19)

+3,4% no trimestre

Redução de 
R$ 3,2 bilhões 
nas despesas operacionais no ano

IEO acumulado 12 meses

(Desconsiderando a provisão para cenário econômico 
adverso do Grupo Segurador.)

+9,4% em 12 meses 

+1,4% no trimestre
PJ +11,7% em 12 meses 

+6,9% no trimestre
PF

Destaques

SASB FN-CB-410a.1
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Mobile
Demais canais digitais

PF (EM R$ BILHÕES)

17,4

25,5
32,9

2018 2019 2020

51%

49%

39%

61%

21%

79%

PJ (EM R$ BILHÕES)

Mobile
Demais canais digitais

21,5

30,1
32,2

2018 2019 2020

92%

8%
88%

12%

84%

16%

Liberação de Crédito  
por Produto 
2020 X 2019

Destaques

Liberação de Crédito nos Canais Digitais

Destaques

Liberação de Crédito  
Canal Mobile PJ

Liberação de Crédito  
por Produto 
2020 X 2019

Crédito pessoal +4% 
(originação de 22,0 bi)

Consignado +159% 
(originação de 10,6 bi)

Pronampe* 
(originação de 2,7 bi) 
* Produção de set. 20 e dez. 20.

Antecipação a  
fornecedores +13% 
(originação de 7,0 bi) EVOLUÇÃO BASE 100

2018 2019 2020

100

210

Liberação de Crédito  
Canal Mobile PF

EVOLUÇÃO BASE 100

2018 2019 2020

100

182

304

287

Respostas Rápidas 
Impulsionados pela necessidade de 
isolamento social, evoluímos muito 
rapidamente em nossos Canais Digitais, 
com um crescimento de 11% quando 
comparado ao ano anterior, e uma queda 
de 62% nas transações realizadas em 
guichê de caixa. 

Em 2020, do total de créditos liberados 
pela Organização, 25,3% foram pelos 
Canais Digitais de maneira autônoma 
pelos clientes. Em relação a 2019, essa 
liberação cresceu 29% para pessoas físicas 
e 7% para pessoas jurídicas. Destaca-se o 
aumento de 18 p.p. na participação do canal 
Mobile para Pessoa Física (PF), passando de 
61% do total de créditos liberados em 2019 
para 79% em 2020.
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ABERTURA DE CONTAS VIA APP
(EM MILHARES)

2019 2020

163%
341

897

PF PJ
Até dez. 20, foram abertas  
mais de 82,4 mil contas.  

Além disso, foi lançado em maio de 2019 
o aplicativo para contas PJ para MEI.

VALOR ECONÔMICO DIRETO GERADO (R$ MILHÕES) 2018 2019 2020

Resultado bruto da intermediação financeira 41.001 44.348 37.373

Receitas de prestação de serviços 32.614 33.606 32.747

Outras receitas/despesas (12.621) (11.050) (12.971)

Total 60.994 66.904  57.149

DISTRIBUÍDO (R$ MILHÕES)

Distribuição do valor adicionado 60.994 66.904 57.149

Remuneração do trabalho 17.665 19.278 17.854

Contribuição ao governo 20.552 20.440 18.493

Remuneração de capitais de terceiros (aluguéis) 1.213 1.299 1.344

JCP/Dividendos aos acionistas (pagos e provisionados)* 7.299 7.863 5.548

Reinvestimentos de lucros 14.265 18.024 13.910

DISTRIBUÍDO (%)

Remuneração do trabalho 28,9 28,8 31,2

Contribuição ao governo 33,7 30,6 32,4

Remuneração de capitais de terceiros (aluguéis) 2,0 1,9 2,4

JCP/Dividendos aos acionistas (pagos e provisionados) 12,0 11,8 9,7

Reinvestimentos de lucros 23,4 26,9 24,3

Total 100,00 100,00 100,0

GRI 201-1 I SASB FN-CF-270a.1

VALOR ECONÔMICO DIRETO GERADO E DISTRIBUÍDO

* Não considera R$ 8 bilhões de dividendos extraordinários pagos em 2019 com base em lucros retidos, totalizando R$ 15,9 bilhões distribuídos  
aos acionistas em 2019.
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Varejo

Em 2020, o segmento de Varejo reorganizou 
toda sua estrutura, com times trabalhando 
presencialmente nas agências e de forma 
remota para garantir o melhor nível de 
atendimento aos clientes, prestando 
serviços essenciais à sociedade durante 
a pandemia. Implantou protocolos de 
segurança para proteger clientes e 
funcionários contra a covid-19 e apoiou 
clientes a honrarem seus compromissos e 
organizarem suas vidas financeiras.

Clientes Pessoa Física Exclusive receberam 
uma nova proposta de produtos e serviços 
baseada em seus momentos de vida. 

Na Pessoa Jurídica, nossos gerentes 
tiveram uma atuação focada em apoiar 
os empresários a atravessar a pandemia 
com as melhores e mais adequadas 
soluções de crédito para garantir a 
continuidade dos negócios.

Já a Plataforma Microempreendedor 
Individual (MEI) teve incremento de 
acessos e foi decisiva apoiando clientes em 
suas necessidades. As plataformas digitais 
ampliaram sua atuação e se tornaram ainda 
mais especializadas no atendimento aos 
clientes de maneira remota.

Bradesco Prime 

Voltado para pessoas de alta renda, 
o Prime tem como missão ser um 
banco digital e contemporâneo, focado 
em um modelo de relacionamento 
completo que se adapta ao perfil e à 
necessidade de cada pessoa. A partir de 
soluções personalizadas e avaliadas por 
profissionais qualificados, buscamos a 
principalidade do relacionamento com 
o cliente Prime, ao mesmo tempo que 
trabalhamos para atrair novas gerações.

Estamos evoluindo cada vez mais em 
nosso modelo de assessoria financeira, 
com a utilização de gerentes (responsáveis 
pelo relacionamento global do cliente) e 
especialistas em investimentos, que atuam 
focados em assessorar nas decisões de 
investimento, tanto em produtos próprios 

quanto de terceiros por meio da Ágora 
Investimentos. Para isso, trabalhamos 
fortemente na capacitação e treinamento 
desses profissionais para a gestão do 
patrimônio de nossos clientes, que buscam 
uma curadoria dos produtos ofertados e o 
conhecimento profundo do mercado para o 
atendimento de suas necessidades. 

Outros diferenciais relevantes para este 
segmento são: linhas de crédito com taxas 
diferenciadas, soluções internacionais 
por meio do BAC Flórida, programas de 
benefícios especiais, descontos em parcerias 
selecionadas, por meio do Programa Viva 
Prime,  além de uma plataforma de negócios 
dedicada aos nossos clientes estrangeiros no 
Brasil, com atendimento fluente em inglês, 
francês, espanhol, mandarim e japonês.
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Banco de Atacado

O segmento de Atacado também se reinventou na comunicação com o 
cliente por meio de uma nova plataforma mais personalizada, preditiva 
e integrada, gerando uma transformação na jornada comercial com 
a integração da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), Internacional 
e Câmbio, Bradesco Asset Management (BRAM) e Private, o que 
trouxe uma sinergia com a seguradora e com todo o grupo Bradesco, 
formando um sistema, algoritmos e processos com mais de 150 
indicadores e mais velocidade e qualidade na gestão de risco. 

Bradesco Seguros

A aceleração digital na área de Seguros 
vem em ritmo crescente. Além disso, 
o modelo de vistoria prévia auto é 
100% digital, respeitando necessidades 
especiais do corretor, do cliente e 
do veículo. O pagamento às oficinas 
referenciadas também é realizado de 
forma totalmente digital.

O reembolso digital para saúde já 
representa 90% do total e, em julho, os 
clientes também passaram a contar com 
a Telemedicina para atendimento remoto 
com profissionais com o uso da plataforma 
digital, proporcionando menor exposição 
a ambientes hospitalares. A iniciativa 
destaca-se pelo atendimento dos médicos 
da Novamed via videoconsulta, trazendo 
excelência no atendimento primário e 
acolhimento ao paciente com toda a 
segurança, sem que ele precise sair de casa. 

As especialidades que compõem o 
serviço são: Cardiologia; Medicina de 
Família; Dermatologia; Endocrinologia; 
Gastroenterologia; Geriatria; Ginecologia 
e Obstetrícia (nesses casos, deverão ser 
pacientes da Novamed); e Pediatria. Desde 
o lançamento do serviço, 772 atendimentos 
já foram realizados pela telemedicina, 
tendo a possibilidade de contar com a 
praticidade e conveniência oferecidas no 
conforto do próprio lar.

Campanha Empresarial em Foco: para 
apoiar os clientes do segmento empresarial 
e possibilitar que mais empresas estejam 
protegidas neste momento em que a 
pandemia do novo Coronavírus traz desafios 
aos negócios, a Bradesco Auto/Ramos 
Elementares (RE) lançou uma ação especial: 
a campanha promocional Empresarial em 
Foco. A iniciativa concede desconto de 15% 
em seguros novos, endossos ou renovações 
para o ramo empresarial. 
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Autovistoria de Automóvel e 
Autoinspeção de Residências: diante da 
impossibilidade da realização da vistoria de 
automóveis em posto fixo ou na residência 
do segurado em razão do cenário de 
isolamento social, a autovistoria foi ampliada 
para todos os negócios de Auto Individual. 
Dessa forma, proprietários de todos os tipos 

de veículos (passeio, moto e carga) contam 
com essa facilidade. Após o corretor realizar 
a transmissão da proposta, o segurado 
recebe o link para realizar a autovistoria 
via Short Message Service (SMS). Além 
disso, os clientes que possuem o Bradesco 
Residencial Sob Medida também passaram, 
em dezembro, a contar com essa facilidade. 

QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES  
(EM MILHÕES)

1T204T19 2T20 3T20 4T20

126
125 171

202
236

Crescimento médio de 17% 

PERFIL DOS CLIENTES

77% 70% 4,8%
Não eram contas Bradesco Entre 18 e 34 anos Churn

CONTAS

Dez./19 Dez./20

1,8 milhão

3,7 milhões

106%

Fonte: Relatório de Análise Econômica 
Financeira 4TR, página 16.

Em 2020, o next passou a ser uma empresa ligada à Organização Bradesco, o que confere 
maior autonomia para implementação dos modelos que uma fintech precisa; a realização 
de movimentos importantes e estratégicos na busca pelo crescimento exponencial e 
sustentável; e o foco na principalidade de relação com o cliente. No fim do ano, atingiu a 
marca de 3,7 milhões de contas e mais de 730 milhões de transações realizadas, volume 95% 
superior ao ano anterior. A expectativa do next é alcançar mais de 7 milhões de contas até  
o fim de 2021.
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O primeiro marketplace de vendas do 
sistema financeiro nacional nasceu com 
potencial de atendimento a mais de 70 
milhões de clientes, incluindo os públicos 
não correntistas e correntistas, que 
também poderão utilizar o canal para 
aquisição de produtos. Os 38 milhões de 
clientes não correntistas são o principal 
foco dessa plataforma. 

Implantado no fim de 2019, o canal gerou 
grandes oportunidades de negócio, 
proporcionando importantes aprendizados 
nos modelos de propensão de consumo 
para esse público. Isso comprova o 
interesse nas ofertas em Canais Digitais 
e nos motiva a ampliar o nosso portfólio 

para atender às necessidades dos clientes. 
Nosso desafio é evoluir e aperfeiçoar essa 
plataforma, democratizando o acesso 
a produtos financeiros, favorecendo 
o processo de inclusão financeira, a 
bancarização, o empreendedorismo e a 
mobilidade social. 

Em 2020, esta iniciativa foi vencedora 
do prêmio Relatório Bancário de 
Transformação Digital da Catarino 
Brasileiro, na categoria Inclusão Bancária, 
com o case Marketplace Bradesco – 
Portal de Clientes Não Correntistas. Esse 
reconhecimento é o mais prestigiado do 
setor e evidencia suas melhores práticas.

Marketplace Bradesco

Agência Prime Alphaville (SP)
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Ágora Investimentos

Com assessoria personalizada aos clientes 
por meio de especialistas em investimentos, a 
Ágora – nossa plataforma aberta de produtos de 
investimento para correntistas e não correntistas 
– ocupou, ao longo de 2020, a terceira posição 
no ranking de custódia da Brasil, Bolsa, Balcão 
(B3). Alcançamos, no fim de dezembro de 2020, 
a marca de mais de 547 mil investidores, com 
mais de R$ 62,4 bilhões de ativos sob custódia, 
e ultrapassamos a marca de R$ 151 bilhões 
negociados na B3 em 2020 por meio de mais de  
4 milhões transações no período.

COM A ÁGORA INVESTIMENTOS, 
ALCANÇAMOS, NO FIM DE 
DEZEMBRO DE 2020,  
A MARCA DE MAIS DE  

547 MIL INVESTIDORES  
E OCUPAMOS A TERCEIRA 
POSIÇÃO NO RANKING DE 
CUSTÓDIA DA B3

Ativos sob custódia
Quantidade de investidores (em milhares)

40,7
50,6 51,4

62,4

Mar./20 Jun./20 Set./20 Dez./20

416,0

449,5
490,0

547,7

Fonte: Relatório de Análise Econômica e Financeira 4T20.

31,7%

53,3%

Variação  
Mar./20 X Dez./20

CRESCIMENTO CONSISTENTE EM 2020 
(EM R$ BILHÕES)
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Oferecemos aos nossos parceiros do mercado 
de capitais um portfólio diversificado de 
serviços, pautado pela excelência e avançada 
tecnologia. Somos um dos principais 
provedores de soluções para esse segmento e 
líder nacional e global de custódia qualificada 
de valores mobiliários (ranking da Associação 
Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais – Anbima). Entre os 
principais serviços oferecidos, destacam-se:

 Custódia qualificada de valores mobiliários 
para investidores e emissores

 Controladoria de fundos de investimento, 
clubes e carteiras administradas

 Escrituração de valores mobiliários: ações, 
Brazilian Depositary Receipts (BDR), cotas 
de fundos de investimento, Certificados de 
Recebíveis Imobiliários (CRI) e debêntures

 Custódia de ações para lastro de 
Depositary Receipts (DR)

 Empréstimo de ações

 Banco liquidante

 Depositário  
(escrow account – trustee)

 Agente de compensação

 Representação fiscal e legal para 
investidores não residentes

 Administração fiduciária para fundos 
de investimento

O Bradesco Custódia é certificado pela 
ISO 9.001:2015 (Gestão da Qualidade) 
para os serviços oferecidos ao Mercado 
de Capitais e pela GoodPriv@cy, que 
trata da privacidade de dados, além da 
certificação na norma internacional ISAE 
3.402, que compreende a emissão do 
relatório de Asseguração de Controles 
em Organização Prestadora de Serviços. 
Essas normas asseguram qualidade, 
segurança e controle dos processos.

Soluções para o Mercado de Capitais

R$ 8,398 
TRILHÕES  EM ATIVOS 
CUSTODIADOS NO BRASIL. 
O BRADESCO DETÉM 
PARTICIPAÇÃO DE

23,2%
DESSE MERCADO, OCUPANDO A 
POSIÇÃO DE LIDERANÇA

Fonte: Ranking Custódia da Associação  
Brasileira das Entidades dos Mercados  
Financeiro e de Capitais (Anbima) –  base 
dezembro de 2020.

LIDERANÇA DE MERCADO 
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Foco  
no Cliente 

A centralidade no cliente é o ponto que 
permeia toda a nossa estratégia e no ano 
de 2020 não foi diferente. Entendemos 
que nossas negociações só perduram 
quando há confiança no negócio e quando 
sabemos exatamente com quem estamos 
falando. Estar focado no cliente é um 
requisito, uma decisão essencial em todas 
as estratégias do Bradesco.

O principal objetivo é garantir sempre a 
melhor experiência – presencial ou digital 
– e o maior nível de satisfação com nossa 
Organização. Para isso, possuímos uma 
estrutura segmentada e customizada 
para nossos clientes Pessoa Física (PF) 
e Pessoa Jurídica (PJ), além de soluções 
digitais que tornam ainda mais amigáveis 
as interações cotidianas dos clientes com 
o banco.

Foco no cliente desde a criação
 
É importante ressaltar que, no Bradesco, 
o foco no cliente não começa apenas no 
atendimento, mas também na criação dos 
produtos e serviços. Nosso objetivo é 
entender cada vez mais as necessidades 
e oferecer produtos que se encaixam 
adequadamente a cada perfil. Em 2020, 
por exemplo, entendemos que era preciso 
oferecer não apenas atendimento nacional, 
mas regional na Bradesco Seguros. Dessa 
forma, criamos produtos diferenciados 
levando em conta a demanda. Outro 
exemplo é a criação de um pacote de 
educação financeira lúdico para crianças e 
adolescentes no nextJoy. Nossa intenção 
é oferecer um produto adequado para um 
segmento que já é nativo digital.

Acreditamos que centralizar o cliente é 
pensar em todas as etapas de sua jornada 
com o banco. A partir da criação e venda 
de produtos, surge uma relação focada em 
sua permanência e satisfação. Todos os 
processos usam cada vez mais tecnologia 
e são voltados a entender, atender, manter 
e satisfazer o cliente, garantindo sempre a 
melhor experiência.
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Agência em Alphaville – SP
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Acessibilidade é possibilitar que todas 
as pessoas tenham acesso aos nossos 
produtos, serviços e informações, 
independentemente de suas habilidades, 
contexto social ou momento de vida. 
Nosso parque de máquinas está aderente 
a Norma de Acessibilidade nº 15.250 
da Associação Brasileira de Normas e 
Técnicas (ABNT) e oferece um conjunto de 
ferramentas que garante a acessibilidade 
e a autonomia de clientes com deficiência 
auditiva, física, visual e intelectual. Em 
2020, houve uma ampliação de 9% das 
unidades adaptadas ao acesso de pessoas 
com deficiência física. De 3.511 Postos de 
Atendimento (PAs), 89,4% são acessíveis a 
esse público.

Entre os exemplos estão:

PraCegoVer: imagens postadas em 
nossos perfis das redes sociais vêm 
acompanhadas de uma legenda 
explicativa, que podem ser lidas ou 
reproduzidas em aplicativos específicos 
de audiodescrição. 

Assistente Digital de Libras Home 
Bradesco: as páginas de nosso site 
disponibilizam uma solução digital que 
faz a tradução de todo o conteúdo 
em texto para Língua Brasileira de 
Sinais (Libras). Basta clicar no ícone de 
deficiência auditiva, localizado no topo 
das páginas e selecionar o texto que o 
usuário desejar traduzir.

Compromisso com a 
Acessibilidade

Transações com software de voz: 
nossas máquinas de autoatendimento são 
equipadas com marcações táteis e software 
de voz, que verbaliza a quantidade e o 
valor das notas dispensadas durante o 
saque. Basta conectar um fone de ouvido, 
de uso pessoal, para receber as instruções. 
Assim que o cliente inserir o cartão de 
débito em alto-relevo, a tela deve se 
apagar. Os serviços disponíveis são: saque, 
consulta de saldo, extrato e transferência 
entre contas Bradesco.

Altura adequada: nossos dispositivos 
possuem altura adequada para pessoas que 
utilizam cadeira de rodas. Grande parte de 
nossas agências também é adaptada com 
rampas de acesso e piso tátil, entre outros 
recursos de acessibilidade.

Saque em Libras: solução pioneira que 
permite ao cliente surdo (usuário de Língua 
de Sinais) realizar operação de saque com 
auxílio de uma assistente digital que se 
comunica em Libras. 

Fone Fácil: nossos clientes com deficiência 
visual contam também com o Atendimento 
Eletrônico por Comando de Voz, que possui 
atendimento personalizado ao informar a 
numeração da chave de segurança e senha 
de quatro dígitos. O canal disponibiliza 
atendimento acessível à pessoa com 
deficiência auditiva e de fala, 24 horas, sete 
dias por semana via 0800 722 0099, assim 
contemplando a Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da 
Pessoa com Deficiência).

GRI 103-2 e 103-3: Comunidades Locais
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Biometria: proporciona mais 
conveniência, praticidade e segurança 
para realizar transações nas máquinas de 
Autoatendimento. O cadastro pode ser 
feito em qualquer Agência Bradesco. Basta 
levar um documento com foto, o cartão da 
conta e o dispositivo de segurança.

Token DV (chave de segurança 
eletrônica para clientes com 
deficiência visual): dispositivo que 
gera e verbaliza as senhas numéricas 
utilizadas para validar transações no 
Internet Banking e Fone Fácil Bradesco. 
Possui visor e teclado numérico maiores, 
que facilitam a visualização por pessoas 
com baixa visão.  

Porta-cartão de débito e de crédito 
– kit em Braille e fonte ampliada: 
permite ao cliente com deficiência 
visual (total ou parcial) ter acesso 
às informações do seu cartão, com 
autonomia e independência – sem 
precisar da ajuda de terceiros. O produto 
é composto por cadernos em Braille 
e em fonte ampliada, contendo as 
(mesmas) informações dos guias de 
benefícios, regulamentos, porta-cartões 
(com dados como numeração, validade 
e código de segurança do cartão), 
sumários executivos, etc., comuns a 
todos os clientes.

Atendimento Específico Central 
SAC: realiza o atendimento ao cliente 
por meio da comunicação digital via  
Telecommunications Device for the Deaf 
(TDD), ou Aparelho de Telecomunicação 
para Surdos, em português; aparelho 
desenvolvido para pessoas portadoras 
de deficiências auditivas e da fala, que 
possui teclado e visor que possibilitam 
a comunicação. Essa central específica 
atende solicitações como transações 
para cancelamento de cartões de 
débito e crédito e presta orientações 
ao cliente quanto aos produtos e 
serviços disponibilizados, inclusive 
consulta de saldo em conta pelo 
Atendimento Eletrônico e Personalizado e 
Reclamações/Sugestões. 

Extrato em Braille ou Fonte Ampliada: 
envio gratuito do extrato de conta- 
-corrente e/ou poupança em Braille ou 
fonte ampliada, podendo ser solicitado 
via Fone Fácil ou Agência.

Bradesco Libras: contamos com 
estrutura de apoio nas agências onde o 
cliente, com auxílio de seu gerente, pode 
realizar chamada de vídeo ao Bradesco 
Libras com intérprete em tempo real.
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Inclusão Financeira
Ser um banco com foco no cliente 
é entender que existem demandas 
e necessidades variadas para cada 
público. Dessa forma, é importante 
destacar que nosso portfólio 
possui soluções pensadas e 
voltadas a empresas de pequeno e 
médio porte inseridas no contexto 
dos Arranjos Produtivos Locais 
(APLs), aglomerações de empresas 
e empreendimentos localizados 
em um mesmo território, que 
apresentam especialização 
produtiva e possuem alguma 
articulação e governança. Somos a 
única Organização privada do setor 
a participar dos grupos de trabalho 
para APLs, iniciativa do Governo 
Federal. Nosso trabalho atende 
a mais de 47 mil empresas, de 57 
setores, em 1.543 municípios. 

Outros exemplos de inciativas 
para a inclusão financeira são 
nossa conta universitária, que 
pode ser aberta sem comprovação 
de renda e inclui produtos e 
serviços exclusivos, e a Click Conta 
Bradesco, voltada a jovens de até 
17 anos. Também temos a conta 
MEI, com vantagens exclusivas 
para os microempreendedores 
brasileiros, e o Poupa Troco, 
um serviço que permite ao 
cliente poupar de forma fácil e 
imperceptível, criando a cultura 
e o benefício de investidor. Para 
ampliar o uso do app Bradesco, 
o cliente conta com 3G/4G grátis, 
o acesso à conta pelo celular 
não é tarifado, num acordo feito 
entre o Bradesco e as principais 
operadoras de telefonia do Brasil. 

GRI 203-2

2018 2019 2020
Total 

acumulado dos 
últimos 6 anos

Concessão crédito rural Bradesco 12.031 10.256 11.255 61.737

Concessão crédito rural mercado 141.625 143.265 164.139 845.876

Valor bruto produção agropecuária 539.556 583.343 771.887 3.421.146

Razão concessões/valor bruto da produção (%) 26 25 21 25

Valor estimado de produção gerado com base  
nas concessões do Bradesco 45.835 41.761 52.928 248.657

Multiplicador Bradesco (valor de produção gerado  
para cada um real emprestado pelo Bradesco) 3,81 4,07 4,70 4,03

DESEMBOLSO ANO-CALENDÁRIO EM R$ MILHÕES

Além dos produtos, também 
oferecemos soluções para 
facilitar o acesso das pessoas ao 
sistema bancário e ao crédito. 
Por meio do Bradesco Expresso e 
dos PAs, estamos em pequenos 
municípios ou cidades afastadas, 
cuja oferta de serviços bancários 
ainda é baixa. Em 2020, o 
Bradesco registrou 1.411 PAs em 
cidades que não possuem outra 
instituição financeira.

Hoje, são 1.359 municípios 
atendidos pela rede Bradesco 
Expresso, sendo 2.890 postos de 
atendimentos em municípios sem 
a presença de outra instituição 
financeira. Contamos também com 
39.100 Correspondentes Bancários, 
responsáveis por 9.366.187 contas 
ativas em 2020, atuando em 5.564 
municípios e comunidades. 
SASB FN-CB-240a.3
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Saiba mais
https://banco.bradesco/html/classic/novo-educacao-
financeira/index.shtm?em-destaque

Educação Financeira

Página exclusiva com conteúdos sobre educação 
financeira elaborados com base em estudos de 
benchmark nacional e internacional e testes com 
usuários, sendo que a base de seu conteúdo é a 
psicologia econômica. A Universidade Corporativa 
Bradesco (Unibrad) também contribui para 
disseminar a cultura do uso racional do dinheiro e 
do consumo consciente ao oferecer, além do site, 
soluções de aprendizagem e programas educacionais 
a microempreendedores, alunos de escolas públicas 
e privadas, moradores de comunidades de baixa 
renda, tribos indígenas e comunidades ribeirinhas da 
Amazônia, entre outros públicos.

Em 2020, foram realizados 22 encontros regionais, 
com 694 participantes. As realizações ocorreram até 
início de março e estão no momento paralisadas, 
devido às restrições de combate à covid-19. 
Normalmente esses encontros são realizados em 
localidades com déficit de desenvolvimento e onde 
o atendimento bancário é feito por meio de PAs e/
ou de Correspondentes Bancários, para contribuir 
ao bem-estar financeiro da população e auxiliar na 
superação de situação de endividamento por meio 
do uso racional do dinheiro e da prática do crédito 
responsável, incentiva a população à realização de 
investimentos adequados ao perfil e às necessidades.  
SASB FN-CB-240a.4

GRI 103-2 e 103-3: Portfólio de Produtos
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Portal MEI

Por meio da Bradesco Seguros também 
oferecemos produtos de inclusão 
financeira que atendem a todos os 
perfis e às necessidades de quem está 
contratando, como o Prev Jovem, plano 
de previdência destinado ao público 
de crianças e jovens com contribuições 
a partir de R$ 50,00 mensais, 
estimulando a educação financeira 
para este público; o Sob Medida, plano 
de previdência com características 

para proporcionar melhor rendimento 
do valor investido, que a cada faixa de 
saldo atingido migra automaticamente 
para um fundo com menor taxa 
de administração; e o Prev Classic 
3 em 1, plano de previdência com 
contribuições mensais a partir de  
R$ 79,00, que oferece três benefícios 
aos clientes em um único produto: 
acumulação, pecúlio e sorteio.

Em 2018, o Bradesco lançou o Portal MEI como um provedor 
de serviços financeiros e não financeiros destinados aos 
microempreendedores individuais, formalizados ou não, 
para clientes e não clientes do Bradesco. 

Com o propósito de impulsioná-los em suas trajetórias 
como empreendedores, auxiliamos com conteúdos sobre 
os benefícios de se formalizarem e gestão empresarial de 
seus negócios, como criação de loja virtual, emissão de 
notas fiscais, assessoria contábil, emissão do Documento 
de Arrecadação do Simples Nacional (DAS – imposto do 
MEI), entre outros serviços. Além disso, oferecemos a 
possibilidade de abrir a Conta Digital MEI por meio do app 
Bradesco Net Empresa, com condições diferenciadas e 
aquisição de maquininhas para o MEI vender cada vez mais.

GRI FS7; FS8

Inclusão Bradesco Seguros
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Soluções de Educação  
Financeira – Unibrad GRI FS16

A Unibrad realiza programas de educação 
financeira para líderes e funcionários da 
Organização e para a população em geral, 
promovendo, de forma efetiva, a inclusão 
e acesso ao tema, democratizando as 
informações – em busca de uma sociedade 
com hábitos saudáveis de consumo, 
instituídos por meio de disciplina 
financeira – e visando à qualidade de vida 
e ao bem-estar financeiro das pessoas.

ALCANCE AMPLO: AS AÇÕES 
DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
ESTÃO DISPONÍVEIS PARA O 
SETOR PRIVADO, O PÚBLICO  
E TERCEIRO SETOR

A UNIBRAD POSSUI 39 
SOLUÇÕES DE EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA EM SEU 
PORTFÓLIO, DISPONIBILIZADAS 
DE MANEIRA PRESENCIAL  
OU DIGITAL

  Educação Financeira em Suas Mãos: tem 
como objetivo ajudar as pessoas a refletirem, 
administrarem as finanças pessoais e 
fazerem boas escolhas de consumo e de 
investimentos, além de ensinar a manusear 
ferramentas que proporcionam um melhor 
controle financeiro.

  Educação Financeira para Líderes: visa 
orientar a equipe a respeito do tema 
educação financeira e de sua importância 
para a sociedade, além de mostrar aos 
seus liderados os cuidados necessários na 
administração de suas finanças pessoais.

  Como se Preparar Financeiramente para 
Aposentadoria: a proposta é contribuir 
para a cultura do uso racional do dinheiro, 

instruindo o público sobre a importância 
de controlar gastos e de fazer um 
orçamento familiar no presente para não 
comprometer o futuro.

  Quem Sonha Poupa! Pais & Filhos: foi 
elaborado para promover a mudança de 
comportamento familiar em relação ao uso 
do dinheiro por meio de atividades e oficinas.

  Multiplicadores de Educação Financeira: 
objetiva capacitar os gerentes de 
contas PF a atuar como multiplicadores 
dos conceitos de finanças pessoais 
para conscientizar clientes, familiares 
e membros da comunidade sobre os 
benefícios de se construir uma vida 
financeira mais equilibrada.

Destaques de Soluções para o Público Interno:
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Destaques de Soluções para  
o Público Externo:
GRI FS16

   Palestras de Educação 
Financeira: elaboradas para 
demonstrar de forma simples 
e lúdica que criar e manter um 
orçamento familiar é algo que está 
ao alcance de qualquer pessoa. 
Durante as palestras, são também 
distribuídas as cartilhas Cuide 
Bem do Seu Dinheiro, que trazem 
orientações sobre o tema. Em 
2020, foi disponibilizada a palestra 
Educação Financeira em Tempos 
de Crise, com dicas práticas para 
passar por este momento de 
pandemia. Foram mais de 2.600 
participações em empresas de 
todo o País.

  Portal de Educação Financeira: 
aberto ao público em geral, 
o portal traz aos usuários as 
melhores práticas de controle 
orçamentário e contratação de 
produtos e serviços. Ele está 
disponível no site principal 
do Banco e tem, entre seus 
destaques, os itens Crédito 
Responsável, Estou no Vermelho, 
Despesas, Rendimentos, 
Dinheiro em Família, Meus 
Projetos, Produtos Financeiros 
e Ferramentas. Tudo com layout 
acessível para pessoas com 
deficiência visual e a possibilidade 
de se adequar a qualquer 
dispositivo móvel, ampliando, 
assim, as possibilidades de acesso 
a diversas informações relevantes 
sobre educação financeira e 

inclusão bancária. O portal de 
Educação Financeira é aberto para 
o público em geral, acessível na 
linguagem de Libras e informa 
os usuários sobre as melhores 
práticas de controle orçamentário, 
contratação de produtos e 
serviços, sem nenhum foco 
comercial. Outro canal educativo 
disponível é o blog Saber para 
Crescer no Facebook, que reúne 
cerca de 495 mil seguidores.

   Série Na Real: parceria firmada 
entre o Bradesco e o LIT, 
plataforma de aprendizagem 
digital da Saint Paul Escola de 
Negócios, que disponibiliza 
gratuitamente conteúdos 
sobre finanças pessoais. Com 
curadoria, tecnologia de ponta e 
didática dos professores da Saint 
Paul, a proposta busca ensinar 
aos participantes o caminho para 
manter uma relação saudável 
com seu dinheiro. Os vídeos 
podem ser acessados por meio 
de aplicativo Mobile e pelo 
computador, a qualquer hora  
e lugar.

   Parceria com Fundação 
Amazonas Sustentável: somos 
um dos principais parceiros 
da Fundação Amazonas 
Sustentável (FAS) na promoção 
da conservação ambiental, 
desenvolvimento sustentável e 
melhoria de qualidade de vida 
de populações ribeirinhas em 16 
Unidades de Conservação (UC) 
pelo interior do Amazonas. 

Mas como organizar finanças, 
administrar pagamentos e elaborar 
estratégias para economizar em 
regiões sem a presença de instituições 
bancárias? Líderes ribeirinhos 
aprenderam essas e outras noções 
básicas sobre finanças durante as 
Oficinas de Educação Financeira, 
promovidas pela Universidade 
Corporativa Bradesco (Unibrad), 
em Manaus, durante os Encontros 
de Lideranças do Programa Bolsa 
Floresta, na sede da FAS. A Unibrad 
e a FAS trabalham desde 2014 juntas 
com lideranças ribeirinhas.

Todos os líderes ribeirinhos de 
comunidades situadas nas 16 
Unidades de Conservação participam 
das oficinas, palestras e dinâmicas 
de grupo para receber ensinamentos 
sobre finanças em geral, além 
de trazer as próprias impressões 
sobre as capacitações realizadas 
já como multiplicadores do tema 
em suas comunidades, com apoio 
de uma cartilha sobre educação 
financeira cocriada nos encontros 
anteriores e contextualizada ao 
cotidiano ribeirinho. Essa cartilha 
traz orientações de educação 
financeira a partir de exemplos 
que contextualizam aquela cultura, 
relacionando-a ao extrativismo, 
pesca, produção de óleos vegetais, 
com ênfase, claro, na consciência 
ecológica e sustentável. Reforçamos 
o significado de uma reserva 
de emergência, da comunidade 
estar preparada para imprevistos 
financeiros, como uma reforma 
necessária da embarcação, da 
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casa, bem como orientamos na 
elaboração de um plano de ação 
que sustente seus gastos e viabilize                        
seus investimentos. 

Ao longo de 11 anos de parceria, 
diversos resultados positivos foram 
alcançados. Esse projeto contribuiu 
para recebermos, em 2016, o prêmio 
Latinoamérica Verde, na Categoria 
Finanças Sustentáveis, em Guayaquil 
(Equador). A atuação da Unibrad no 
tema foi reconhecida pela Secretaria 
de Direitos Humanos e Diversidade 
da cidade de São de Paulo e pela 
Associação Brasileira de Treinamento 
e Desenvolvimento. Em março 
de 2018, foi inaugurada a ação de 
microcrédito na região do Rio Negro, 
onde a Unibrad apoia com as ações 
de educação financeira. O Bradesco 
contratou duas comunitárias para 
facilitar o processo de acesso ao 
crédito, tornando itinerante o apoio a 
empreendedores ribeirinhos.

Em 2020, devido ao isolamento 
social, promovemos de forma remota 
para as lideranças da região uma 
palestra de Bem-estar Financeiro em 
Tempos de Crise, sobre como aplicar 
os conceitos de educação financeira 
ao período atual.
 

  NextJoy: em parceria com o 
Banco next, desenvolvemos 
conteúdos de educação 
financeira, com a finalidade 
de orientarmos crianças e 
adolescentes, sendo os últimos 
jovens clientes de contas digitais 
do next. As trilhas educacionais 
são elaboradas por pedagogos, 
com atividades propostas para 
jovens entre 3 e 17 anos.

  Encontros Regionais Bradesco: 
realizados em locais com déficit 
de desenvolvimento, os encontros 
abertos a comunidades incluem 
palestras ministradas pela equipe 
comercial do Bradesco Expresso 
sobre gestão das finanças 
pessoais e uso responsável do 
crédito e dos demais produtos 
e serviços financeiros, além 
da distribuição de materiais 
educativos. Ao longo de 2020 
foram realizados 22 encontros, 
com público de 694 pessoas. As 
realizações ocorreram até início 
de março e estão no momento 
paralisadas, devido às restrições 
de combate à covid-19. 

  Unibrad Semear: em parceria 
com o Programa Voluntários 
Bradesco e a empresa social 
Carlotas, desde 2018 o projeto 
trabalha no desenvolvimento de 
temas de educação financeira e 
competências socioemocionais. 
O projeto já impactou 1.050 
pessoas da região de Rio 
Pequeno (SP) na primeira  
edição; em 2019, a iniciativa 
foi ampliada e levada a outro 
município do interior de São 
Paulo, beneficiando cerca de  
5 mil alunos da rede municipal.  
Em 2020, devido à pandemia, 
não foi possível sequenciar 
o projeto nas escolas, e sua 
retomada está vinculada ao 
retorno das aulas presenciais.
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Educação em Seguros
GRI FS16

A Superintendência de Seguros 
Privados (Susep) considera 
que a promoção da educação 
financeira no País contribui para a 
solidez e a eficiência do Sistema 
Financeiro Nacional, promovendo 
o tratamento adequado do cliente 
e o fortalecimento da confiança 
no sistema de seguros privados, 
tratados pelo art. 3º da Resolução 
CNSP nº 382, de 4 de março de 
2020, do Conselho Nacional de 
Seguros Privados (CNSP). Nesse 
sentido, contribuindo para o tema 
de Educação em Seguros, o Grupo 
Bradesco Seguros – UniverSeg 
participou da 7ª Semana Nacional 
de Educação Financeira com os 
seguintes painéis:

  Formação de reserva 
financeira: relacionou o 
impacto da pandemia no 
cenário econômico do País 
e nos fundos de previdência 
privada às expectativas futuras 
da economia. O painel fez uma 
reflexão sobre a necessidade de 
usar a previdência como uma 
ferramenta de Planejamento 
Sucessório e de formação de 
poupança em longo prazo. Nesta 
ação houve 456 participações 
entre funcionários, amigos/
familiares e parceiros de 
negócios, além de 1.356 
participantes auferidos pelo 
Banco Central do Brasil.

   Proteção ao patrimônio: abordou 
a importância do seguro de Ramos 
Elementares como uma forma de 
proteger o patrimônio residencial 
e empresarial, apresentando os 
riscos mais comuns ao patrimônio 
e as coberturas mais relevantes 
dos seguros residencial e 
empresarial. Nesta ação houve 
468 participações de funcionários, 
amigos/familiares e parceiros 
de negócios, além de 1.427 
participantes auferidos pelo Banco 
Central do Brasil.

   Proteção à pessoa: falou sobre 
a importância do Seguro de Vida 
e do Seguro Saúde como uma 
forma de proteger a vida e a saúde 
e como essas modalidades de 
seguro auxiliaram as pessoas e o 
País a enfrentar os danos causados 
pela pandemia, reforçando a 
importância do seguro para 
proteger a vida e a saúde, bens que 
se mostraram ainda mais valiosos 
neste ano. Nesta ação houve 426 
participações de funcionários, 
amigos/familiares e parceiros 
de negócios, além de 1.325 
participantes auferidos pelo Banco 
Central do Brasil.
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Por meio do Investimento Social Privado, 
a Organização Bradesco também 
apoia projetos e iniciativas em todo o 
território brasileiro, contribuindo com 
o desenvolvimento socioeconômico e 
com a preservação e conscientização 
ambiental de milhares de pessoas. Toda 
atuação na agenda de Investimento 
Social segue as diretrizes estabelecidas 
pelas seguintes políticas e norma:

  Política Corporativa de Doações 
(https://api.mziq.com/mzfilemanager/
v2/d/80f2e993-0a30-421a-9470-
a4d5c8ad5e9f/38c4d2f9-9478-44fc-
8267-fca8c7102625?origin=1)

  Política de Patrocínios 
(https://api.mziq.com/mzfilemanager/
v2/d/80f2e993-0a30-421a-9470-
a4d5c8ad5e9f/887adc5c-0e8b-4758-
acd1-b4871e9c0087?origin=1)

   Norma de Doações e Patrocínios 
(https://api.mziq.com/mzfilemanager/
v2/d/80f2e993-0a30-421a-9470-
a4d5c8ad5e9f/740e96f9-8985-4910-
a77a-ccefb096f1d9?origin=1)

Em 2020, investimos em diversos projetos 
e iniciativas por meio de doações e 
patrocínios realizados pela Organização e 
por meio de verbas incentivadas advindas 
de benefícios fiscais com foco nos setores 
de saúde (Programa Nacional de Apoio 
à Atenção Oncológica [Pronon]), idoso, 
esporte, educação e cultura (Lei Rouanet). 
Entre os projetos apoiados, destacamos:

  Esporte e educação: aulas de vôlei e 
basquete como atividade de apoio ao 
desenvolvimento de meninas a partir de 8 
anos, com orientações para prevenção do 
uso de drogas e gravidez na adolescência, 
além de plano de saúde, transporte, 
alimentação e bolsa-auxílio, entre outros 
benefícios para as participantes. As aulas 
acontecem em escolas da Fundação 
Bradesco, centros esportivos municipais, 
escolas estaduais e particulares e no 
Centro de Desenvolvimento Esportivo, 
em Osasco (SP).

  Música e educação: o Bradesco 
promove o desenvolvimento 
psicossocial de crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade social, 
acolhidas em seis instituições parceiras 
de Curitiba e região metropolitana, 
oferecendo plano de saúde e atividades 
gratuitas de educação musical (coral 
infantojuvenil), que estimulam o 
autoconhecimento, a criatividade, a 
socialização e a interação entre os 
participantes. Em 2020, o programa 
beneficiou 292 crianças e adolescentes.

Cidadania e Filantropia 
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  SOS Mata Atlântica: desde 1989, 
participamos de ações como o plantio 
de árvores nativas.

  Fundação Amazonas Sustentável 
(FAS): em mais de uma década de 
parceria, a Organização Bradesco, em 
parceria com a FAS, atua no bioma 
Amazônia promovendo ações de 
educação e conservação ambiental, 
educação, inclusão financeira e 
empreendedorismo. A FAS tem como 
missão contribuir para a conservação 
ambiental da Amazônia por meio da 
valorização da floresta em pé, de 
sua biodiversidade e da melhoria da 
qualidade de vida das comunidades 
ribeirinhas, o que beneficia 647 
comunidades em 16 áreas protegidas.

  Cartão BNDES: linha de crédito 
exclusiva com financiamento para 
modernização das empresas e 
aquisição de máquinas, equipamentos, 
bens de produção e utilitários.

  Produtos e serviços com benefícios 
sociais: por meio de programas 
de recompensa como o Livelo e o 
Membership Rewards PJ (Pessoa 
Jurídica), viabilizamos a doação de 
pontos dos programas para entidades 
parceiras, permitindo aos associados 
contribuírem com projetos sociais. 
Mais de 16 milhões de pontos foram 
resgatados para esse fim em 2020, 
com um valor financeiro estimado      
de R$ 195.818,25.

158 GERANDO VALOR

BRADESCO  Relatório Integrado 2020



As doações incentivadas foram  
direcionadas para o financiamento  
de programas específicos: 

  Estatuto da Criança e Adolescente (ECA)
R$ 14.777.298,00 para o desenvolvimento 
dos programas de proteção e bem-estar 
da população infanto-juvenil, ameaçada ou 
violada em seus direitos.

   Idoso 
R$ 14.777.298,00 para projetos que 
asseguram os direitos sociais do idoso e para 
que sejam criadas condições que promovam 
sua autonomia, integração e efetiva 
participação na sociedade.

  Pronon 
R$ 6.149.597,38 em projetos que têm como 
objetivo ampliar a oferta dos serviços de 
saúde na área oncológica, apoiar a formação, 
treinamento e aperfeiçoamento de recursos 
humanos, realização de pesquisas e 
desenvolvimento de ações de prevenção e 
combate ao câncer.

Doações Sociais e Incentivadas 
GRI 103-2 e 103-3: Impactos Econômicos Indiretos 

A Organização Bradesco segue comprometida 
com questões sociais, investindo, por meio do 
processo de Doação Social, em diversos projetos 
que atendem as necessidades da sociedade e 
ações voltadas para educação, saúde e cultura. 

Mantendo as questões relacionadas à 
sustentabilidade alinhadas ao nosso propósito, 
demonstramos preocupação em atingir todas 
as esferas da sociedade, identificando seus 
gaps no quesito social, para contribuirmos com 
a promoção de igualdade de oportunidades, 
realização pessoal e coletiva, bem como o meio 
de se construir uma sociedade mais digna, 
justa e produtiva. Também contamos com a 
Fundação Bradesco, que desenvolve o maior 
programa socioeducacional privado do País, 
sendo a principal ação de sustentabilidade                    
social da Organização. 
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GRI 203-2

PROJETOS 2018 2019 2020

Integração Empresa Escola 0.834 - 0.708

Bradesco Esportes (incentivado) 11.726 10.634 9.408

Fundação Amazonas Sustentável (FAS) 4.500 3.500 0.500

Fundação SOS Mata Atlântica 4.500 1.250 1.000

Outros 3.896 - -

Total 25.456 15.384 11.616

INVESTIMENTO SOCIOAMBIENTAL DA ORGANIZAÇÃO (R$ MILHÕES)

INCIATIVAS 2018 2019 2020

Rouanet 33.927 38.710 34.079

Audiovisual - - -

Esporte 5.842 8.730 5.293

Estatuto da Criança e Adolescente 18.213 21.718 14.777

Pronon e Pronas 14.849 20.991 6.149

Idoso 17.989 21.317 14.777

Outros - - -

Total 90.820 111.466 75.075
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APOIOS INSTITUCIONAIS 2018 2019 2020

RECURSOS PRÓPRIOS

Doações 14.009 8.046 109.371

Patrocínios 112.466 74.097 52.830

Feiras de negócios 2.442 11.409 13.436

Total 128.917 93.552 175.638

FUNDAÇÃO BRADESCO

Valor investido 606.908 666.382 680.300

Bradesco esporte e educação* 2.955 4.888 4.911

Total 609.863 671.270 685.211

* Programa apoiado pela Fundação Bradesco.

Ações Sociais do Grupo 
Bradesco Seguros

Projeto longevidade: no portal Viva a 
Longevidade (vivaalongevidade.com.br) 
são divulgados conteúdos periodicamente 
com dicas, reflexões e histórias 
inspiradoras para quem quer começar 
agora a viver mais e melhor. Em 2020, o 
portal alcançou mais de 5 milhões e 500 
mil acessos e com mais de 18 mil usuários 
cadastrados e foram publicados mais de 
1.500 conteúdos. 

No site Viva a Longevidade, estão 
disponíveis informações que auxiliam 
na qualidade de vida dos funcionários 
de forma geral e com abordagem mais 
específica. Além disso, em março de 2020, 
foi criada uma sessão especial no Viva a 
Longevidade dedicada para conteúdos 
relacionados à covid-19.    
        

Juntos pela Saúde: por meio do 
programa Juntos pela Saúde, é 
disseminada qualidade de vida com 
diversos conteúdos, ações e iniciativas 
que visam o bem-estar físico e emocional 
dos beneficiários, estimulando a adoção 
de atitudes saudáveis. Cuidando e 
apoiando você, sua empresa e todos os 
seus beneficiários em geral, inclusive os 
funcionários da Bradesco Seguros. 
                                             
Circuito Cultural Bradesco Seguros: 
patrocínio a peças teatrais, exposições e 
espetáculos de dança e música. Em 2020, 
em razão da pandemia, foram realizados 
em novo formato digital com transmissões 
dos espetáculos Simples Assim e Loloucas 
no YouTube da Bradesco Seguros, com 
conteúdos digitais do musical A Cor 
Púrpura e do Museu de Arte do Rio no 
Instagram da Bradesco Seguros.

Saiba mais
https://banco.bradesco/html/classic/sobre/sustentabilidade/index.shtm
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Projeto Integração Empresa-Escola: 
desde 2004, o grupo mantém o Projeto 
Integração Empresa-Escola (PIEE), atuando 
em conjunto com a Fundação Bradesco 
com crianças do bairro Rio Comprido, na 
cidade do Rio de Janeiro. Com 858 vagas, 
inclui práticas culturais e esportivas, 
além de ações socioambientais. Em 2020, 
921 crianças foram beneficiadas antes 
da pandemia. Para não deixarmos as 
crianças sem atividades durante o surto 
da covid-19, criamos, em junho, uma 
plataforma on-line na qual os professores 
postavam aulas para serem feitas em casa 
com os responsáveis. Tivemos a criação 
de 868 contas para acessar a plataforma e 
mais de 200 aulas postadas. 

No projeto, desde 2018, é realizada a 
campanha de coleta de óleo vegetal 
utilizado em preparos alimentícios.             
O material coletado é armazenado e, no 
fim do ano, trocamos por produtos de 
limpeza que são doados para a instituição 
escolhida, Associação Luz dos Povos. Em 
2020, 121 litros de óleo foram arrecadados, 
o que evitou que 3 milhões de litros de 
água fossem contaminados. 

Contamos ainda com a norma de Doações e Patrocínios 
específica do Grupo Segurador, que tem por objetivo 

garantir governança adequada e transparente em todas as 
ações de doações e patrocínios realizadas pelas empresas 

do Grupo Bradesco Seguros e BSP Empreendimentos 
Imobiliários, que são promovidos como parte do 

comprometimento com a sociedade, devendo estar em 
linha com seus princípios e valores, sendo conduzidos com 

honestidade e integridade.

Doações e
Patrocínios
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Em português, experiência do 
consumidor, trata-se de uma 
estratégia que coloca o cliente no 
centro da experiência, atendendo 
suas dores e necessidades. É 
a área de atuação humana que 
estuda comportamento; testa 
hipóteses; recomenda os melhores 
caminhos para os produtos e 
serviços; e mede a performance 
dos canais buscando atender e 
superar a expectativa das pessoas.

A atuação acontece visando à 
experiência do cliente, seja a 
partir dos canais de contato direto 
ou por meio da experiência do 
gerente, que reflete diretamente 
no processo e no relacionamento 
com o cliente final durante a 
contratação, uso e pós-venda de 
um produto.

Pensar CX é utilizar User 
Experience (UX) do começo ao 
fim de um produto, serviço e/ou 
canal e é também a forma mais 
eficiente de levar para nossos 
clientes uma jornada que atenda 
suas necessidades, alinhada ao 
nosso negócio e à viabilidade 
técnica, tripé fundamental de 
qualquer solução.

A área de UX Studio tem como 
propósito estudar, planejar, 
coordenar e criar estratégias 
e soluções de UX, jornadas e 
interfaces gráficas e voz que 
resolvam os desafios do negócio 
e a necessidade das pessoas, 
proporcionando assim a melhor 
experiência de forma corporativa, 
visando todos os pontos de 
contato – físicos e digitais – do 

Customer Experience (CX)

O fato de termos o cliente no centro de nossas decisões permitiu que 
estivéssemos preparados para as muitas demandas que o ano de 
pandemia trouxe. Ainda assim, algumas prioridades precisaram ser 
repensadas, já que a atenção passou a estar voltada à saúde não apenas  
financeira das pessoas, mas também física. 

Com o uso de dados, conseguimos ter uma atuação mais precisa na 
oferta de produtos, segmentando de forma mais adequada os públicos e 
procurando atender com excelência as necessidades específicas  
de cada cliente. 

Acelerando Esforços

cliente e possível cliente Bradesco 
em seus canais corporativos.

Para isso, atuamos com toda 
nossa estrutura de time: UX Lead, 
UX Strategist, UX Research, UX 
Design, UX Writing, VUX e UX 
Inclusion em mais de 93 squads, 
distribuídas em vilas e nas 
iniciativas do departamento em 
busca de jornadas fluidas e que 
entreguem a experiência de ponta 
a ponta para as pessoas.

GRI 103-2 e 103-3: Responsabilidade do Produto; FS15
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Estamos presentes no 
Facebook, Twitter, LinkedIn, 
Instagram, Spotify, TikTok e 
YouTube, no qual ultrapassamos 
os quatro milhões de inscritos 
e três bilhões de visualizações 
acumuladas desde 2006.

GRI 102-43; 102-44; 103-2; 103-3

Além das redes sociais, 
possuímos diversos canais de 
atendimento pensados para 
facilitar o acesso de nossos 
clientes aos nossos serviços e 
informações. Destaque para o 
atendimento acessível à pessoa 
com deficiência auditiva e de fala 
realizado via Telecommunications 
Device for the Deaf (TDD).

Conectados

Canais de Atendimento

Atendimento ao cliente Pessoa Física e 
Jurídica – produto Cartão de Crédito – e 
parcerias Bradescard, contemplando o 
atendimento transacional e regulatório SAC, 
por meio de canal telefônico e chat.

Segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, e aos 
sábados, das 9h às 15h. Fora desse horário e 
aos domingos e feriados nacionais, o Fone Fácil 
realiza apenas serviços emergenciais como 
cancelamento de Cartão de Débito e Crédito, 
desbloqueio de Cartão de Débito e Chave de 
Segurança (cadastro e manutenção).

Capitais e regiões metropolitanas: 4002 0022
Demais regiões: 0800 570 0022 
(esse número não recebe ligações de celulares 
e telefones públicos).

Acesso ao Fone Fácil do exterior:  
55 11 4002-0022

Execução de todos os serviços no Atendimento 
Personalizado, exceto aqueles exclusivos do 
Atendimento Eletrônico:
Pagamento de boletos de cobrança bancária
Pagamento de contas de consumo
Recarga de celulares
Pagamento de tributos via código de barras
Transferências entre contas Bradesco
Transferências para outros bancos (TED e DOC)

Fone Fácil
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SAC  
O Serviço de Apoio ao Consumidor (SAC), conforme 

disciplinado no Decreto 6523/08, é o serviço prestado aos 

consumidores, exclusivo para cancelamento de contrato, 

reclamações, sugestões, elogios e informações sobre 

produtos e serviços específicos.

Em 2020, 22% das reclamações recebidas pelo Banco, 

considerando todos os canais de Ouvidoria, foram 

solucionadas em até cinco dias úteis. A meta para o ano 

era de 5% e, para 2021, temos o propósito de manter 

a meta de solução das manifestações. Cabe destacar 

que solucionamos 32% das reclamações registradas na 

Central de Atendimento da Ouvidoria e no canal Fale com a 

Ouvidoria no prazo de até cinco dias úteis.

Todas as reclamações sobre suposta violação de 

privacidade ou perda de dados de clientes são tratadas 

de forma rigorosa pela Ouvidoria, que deve reportá-las 

ao Comitê de Integridade e Conduta Ética. Em 2020, assim 

como nos três últimos anos, não registramos reclamações 

de violação de privacidade dos clientes. 

SASB FN-EX-550a.2, FN-CB-230a.1, FN-CF-230a.1

Telefone: 0800 704 8383.

Horário de atendimento: 24h, sete dias por semana.

 

Ouvidoria  
A Ouvidoria, conforme Resolução 

4.860/20 do Banco Central, destina-se 

às pessoas que não ficaram satisfeitas 

com a solução apresentada nos Canais 

de 1ª Instância. 

Telefone: 0800 727 9933.

Atendimento de segunda a sexta-feira, 

exceto feriados, das 9h às 18h.

BRADESCO  Relatório Integrado 2020
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2018 2019 2020

Nº total
de queixas

identificadas

Nº de
queixas

endereçadas

Nº de
queixas

resolvidas

Nº total 
de queixas 

identificadas

Nº total 
de queixas 

endereçadas

Nº total 
de queixas 
resolvidas

Nº total
de queixas

identificadas

Nº de
queixas

endereçadas

Nº de
queixas

resolvidas

0800 Ouvidoria 26.481 26.481 26.481 27.240 27.240 27.240 46.263 46.263 46.263

Procon 72.046 72.046 72.046 57.701 57.701 57.701 40.747 40.747 40.747

Bacen 44.800 44.800 44.800 46.063 46.063 46.063 54.874 54.874 54.874

Carta/
imprensa 6.868 6.868 6.868 5.528 5.528 5.528 3.049 3.049 3.049

% DO TOTAL DE RECLAMAÇÕES RECEBIDAS POR MEIO DE CANAIS ESPECIALMENTE DEDICADOS AO CONTATO COM CLIENTES,  
RESOLVIDAS EM ATÉ CINCO DIAS ÚTEIS.

Banco 
Bradesco 90% 94% 89%

MECANISMOS DE QUEIXA – BANCO BRADESCO  
SASB FN-AC-270a.1, FN-CF-270a.4

O acesso à Ouvidoria é gratuito e pode ser 
realizado por meio de contato telefônico, 
internet e app Bradesco Seguros. A central 
de atendimento funciona de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados, 
pelo telefone 0800 701 7000. Atendemos 
também deficientes auditivos e de fala 
através do telefone 0800 701 7877.

Pela internet, basta acessar a página 
da Bradesco Seguros na opção Fale 
com a Ouvidoria. Também podemos ser 
facilmente acessados por meio do app 

Bradesco Seguros, que está disponível 
de forma gratuita nas lojas virtuais Apple 
Store e Play Store. 

Em 2020, do total de reclamações 
recebidas pelo Grupo Bradesco Seguros, 
92% foram solucionadas em até cinco dias 
úteis. A meta de 2020 era de 90%, a qual 
está mantida para 2021. 
SASB FN-IN-270a.2

Mecanismos de Queixa – 
Grupo Bradesco Seguros

166 



GERANDO VALOR

BRADESCO  Relatório Integrado 2020

2018 2019 2020

Procon 4.842 5.712 3.134

Susep 3.327 4.018 4.315

Bacen 3.156 3.652 3.819

ANS 1 3 1

Ouvidoria 26.242 31.016 37.481

EM 2020, DO TOTAL DE RECLAMAÇÕES RECEBIDAS PELO GRUPO BRADESCO SEGUROS, 92% FORAM 
SOLUCIONADAS EM ATÉ CINCO DIAS ÚTEIS. A META DE 2020 ERA DE 90%, A QUAL ESTÁ MANTIDA PARA 2021.

Bradesco Seguros 85% 89% 92%

Notas: Foram consideradas as reclamações de clientes referentes a produtos, processos e serviços prestados pelo Grupo Bradesco Seguros. Todas as 
queixas foram identificadas, endereçadas e solucionadas.
Para ano de 2018, além das reclamações foram consideradas também as sugestões e elogios.

EVOLUÇÃO ANUAL DAS MANIFESTAÇÕES1

20182 2019 2020

Reclamações 37.482 44.401 48.750

Sugestões 26 25 51

Elogios 60 69 118

Informação 0 12 0

Solicitação 0 1 0

Total 37.568 44.508 48.919

1. Os dados informados no quadro acima se referem a todas as manifestações tratadas na Ouvidoria da Bradesco Seguros.
2. Para ano de 2018, foram consideradas as manifestações totais.

MECANISMOS DE QUEIXA – GRUPO BRADESCO SEGUROS  

SASB FN-AC-270A.1, FN-CF-270A.4 
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Para nós, o cliente é o protagonista 
e está no centro de todas as nossas 
ações. Para uma compreensão ampla das 
necessidades dos clientes e dos níveis de 
satisfação usamos o Net Promoter Score 
(NPS), presente no Bradesco desde 2017. 
Consagrado pelo uso e pelos resultados, 
o NPS avalia o grau de recomendação e a 
lealdade dos clientes no relacionamento 
com o banco nos canais de atendimento, 
produtos e serviços oferecidos. Desde 
2017 tivemos uma evolução de 13 p.p., 
considerando a média de NPS dos clientes 
Pessoa Física que têm o Bradesco como 
sua principal instituição financeira.

Além do NPS, também realizamos 
pesquisas contínuas e pontuais utilizando 
diversas metodologias quantitativas e 
qualitativas, como: Tracking de Marca e 
Comunicação, Neurociência, Usabilidade, 
Satisfação de Canais, Teste de Conceito 
de Produtos e Serviços, Mystery Shopper 
e Comunidade de Clientes, entre outras, 
para nos ajudar a compreender melhor as 
tendências, hábitos e atitudes.

A partir de 2019, iniciamos o processo para 
irmos além da métrica, implementando 
a metodologia Net Promoter System, 
que reforça a cultura de centralidade no 
cliente trazendo sua voz para a tomada 
de decisões na Organização de forma 
estruturada e promovendo a melhoria 
contínua. Adaptamos nossos sistemas, 
processos, produtos e serviços de acordo 
com as necessidades do cliente. Assim, para 
garantir a evolução permanente dos nossos 

indicadores de eficiência e desempenho, 
estamos trabalhando no desenvolvimento 
de um novo modelo voltado à captura 
massiva e recorrente da percepção do 
cliente, de acordo com cada etapa de sua 
jornada e sua experiência no Bradesco. 

Em 2020 ampliamos o Net Promoter 
System, consolidando uma cultura de 
escuta constante do cliente como pilar 
fundamental do plano estratégico da 
Organização. Essa voz é capturada via 
pesquisa NPS e contatos diretos dos 
funcionários das áreas com os clientes 
(realizados por todos os níveis da 
Organização, desde a linha de frente 
do atendimento até os executivos dos 
departamentos), com o objetivo de 
identificar as causas raízes para as razões 
de recomendação ou não recomendação 

GRÁFICO DE EVOLUÇÃO DO NPS EM BASE 100

108

2019

100

2017

104

2018

113

2020

Além da Métrica, uma 
Transformação Cultural
GRI FS15
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de nossos produtos e serviços. Com esses subsídios, temos condições 
de agir estrategicamente na melhoria da experiência do cliente de forma 
contínua e escalável por meio de discussões em fóruns estruturados e 
recorrentes, nos quais são definidos e posteriormente executados os 
planos de ação.  

 
Governança da Voz do Cliente
O Net Promoter System se  
baseia em três pilares principais: 
inner loop (ciclo de feedback), 
reunião foco e outer loop  
(ações estruturantes).

Para garantirmos a melhoria 
contínua, realizamos o ciclo de 
feedback com nosso cliente. 
Consiste em contatá-lo, após 
ter recebido e respondido nossa 

pesquisa de recomendação 
sobre um episódio por qual ele 
passou em um de nossos canais. 
Essas interações são importantes 
para identificarmos dores e 
oportunidades de melhoria, as 
quais são levadas para discussão 
nas chamadas reuniões Foco com 
o time responsável pelo ponto  
de contato em que o cliente teve  
a interação. 

Feedback, Aprendizado e Melhoria Contínua

Reunião  
foco

Ações  
estruturantes 

(Outer loop)

Ciclo de  
feedback 
(Inner loop)
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Essas reuniões são importantes 
para elaborar soluções 
aos problemas, obter 
comprometimento mútuo e criar 
ações de ganho rápido, que já 
são implementadas de imediato 
para melhorar a jornada do 
nosso cliente nesse ponto de 
dor identificado. Adicionalmente, 
surgem ações nas quais são 
necessários desenvolvimentos 
mais sofisticados, tais como 
alterações sistêmicas, e, para 
tanto, são listadas e levadas em 
fóruns executivos para discussão, 
priorização e aprovação. É 
necessária uma sequência de 
reuniões capaz de conectar 
interações do cliente na ponta 
com os mais altos níveis da 
Organização, por meio de  
times multidisciplinares.

O caminho para essa 
transformação é uma longa 
jornada, mas já avançamos de 
forma significativa. Queremos ser 
percebidos como uma Empresa 
que ouve o cliente, entende seus 
desafios e o ajuda a realizar seus 
sonhos. Queremos que nossos 
clientes sejam nossos fãs.

O Pós-Venda Corporativo  
para ouvir o Cliente
Em linha com nosso pilar 
estratégico de ter o cliente no 
centro, também instituímos o 
Pós-Venda Corporativo com o 
objetivo de otimizar capturas 
de percepções dos clientes para 
verificar o grau de satisfação 
e providenciar, se necessário, 
melhorias em produtos e serviços. 
Ele é pautado em uma estratégia 
de cooperação entre todas as 
áreas da Organização. 

Para aprimorar o relacionamento 
e aproveitar novas oportunidades 
de negócio, atualmente 
contatamos nossos clientes após 

contratação de um produto ou 
serviço para garantirmos que 
o atendimento foi realizado de 
forma correta e a contratação do 
produto atende ao que lhe foi 
ofertado. A coleta de insumos 
pela ótica do cliente nos permite 
aprofundar na identificação de 
eventuais melhorias em todo o 
ciclo de vida do produto e na 
jornada do cliente, assim como 
identificar oportunidades tanto 
de relacionamento quanto de 
oferta comercial.

ORGANIZAÇÃO DO COMITÊ DE QUALIDADE

Reunião Foco

Liderança

Escalada

Comitê de 
Qualidade
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Adicionalmente, o pós-venda 
permite realizar contatos 
estratégicos, baseados tanto nas 
oportunidades identificadas no 
primeiro processo quanto em 
estratégias internas do banco 
para diferentes fins, tais como 
materializar a oferta de novos 
produtos, garantir a assertividade, 
realizar campanhas comerciais 
boutique de produtos e serviços, 
realizar a abertura de novos 
canais, etc.

Esses resultados servem como 
alavanca em toda a jornada do 
cliente, de forma a nortear o 
relacionamento e a oferta para 
obter sustentabilidade nos 
negócios com nossos clientes, 
sendo acompanhados pela alta 
administração. É tornar nosso 
atendimento o diferencial para 
que o cliente se torne nosso fã. 
É considerar que, sem confiança 
como fundamento, não há 
relação entre cliente e empresa 
que possa ser duradoura. Essa 
premissa norteia o dia a dia de 
todos os funcionários.

Bradesco Seguros
No Grupo Bradesco Seguros é 
compreendida a importância de 
fornecer conteúdo informativo 
adequado sobre seus produtos 
e serviços para promover o 

alinhamento correto entre a 
expectativa do cliente e o seguro 
contratado, e assim evitar futuras 
insatisfações do cliente. 

As iniciativas voltadas para 
isso são: cumprimento das 
exigências da Superintendência 
de Seguros Privados (Susep) e 
da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS); exigência 
do aceite dos clientes; avaliação 
de conformidade pelos Comitês 
Comerciais e de Produtos; 
programas de pós-vendas; 
divulgação transparentes das 
informações dos produtos 

Comissão de Conduta 
no Relacionamento 
com o Cliente

Operacional

Comitê Executivo 
de Conduta no 
Relacionamento  
com o Cliente

Por meio de um 
programa de pós- 
venda, o banco 
aciona ativamente 
os clientes... 

...sensibilizando os 
produtos e serviços 
ofertados... 

...capturando 
suas opiniões, 
percepções e 
necessidades...

...e melhorando  
a experiência  
do cliente. 
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Desenvolvido em parceria com a Salesforce, 
esse programa tem como objetivo transformar 
a experiência dos nossos clientes nas suas 
interações com o banco por meio de uma 
profunda reestruturação de processos, 
governança e tecnologia de CRM conciliada 
com o uso intensivo de dados em tempo real, 
analytics, metodologias de testes e otimizações.

Parte integrante de um movimento maior 
de transformação digital concebido pelo 
banco, esse programa viabilizará um melhor 
entendimento das necessidades e preferências 
dos nossos clientes proporcionando 
uma interação mais personalizada e 
contextualizada com o uso de omnichannel. 
Com implementações relevantes em 2020, o 
programa viabilizou ações estratégicas para o 
banco, como prorrogações de empréstimo, PIX, 
ações emergenciais relacionadas à covid-19, além 
de ações de relacionamento, ativação, retenção, 
entre outras iniciativas.

e serviços nas plataformas digitais; 
e treinamento para funcionários e 
corretores sobre Relacionamento com 
Clientes e Usuários.

Todas as pessoas interessadas em 
contratar os produtos e serviços da 
Bradesco Seguros encontram informações 
sobre o portfólio de produtos no site 
da Bradesco Seguros ou nos canais de 
vendas que inclui corretores, agências e 
aplicativos. As informações disponíveis no 
site contemplam todos os itens abordados 
nos instrumentos legais, permitindo que o 
cliente conheça os benefícios disponíveis 
para cada perfil de cliente, adequabilidade 
do seguro e produtos alternativos.

Pesquisa de Satisfação no  
Grupo Bradesco Seguros
O Grupo Bradesco Seguros realiza 
anualmente a Pesquisa Corporativa de 
Satisfação com clientes por meio de 
entrevistas por telefone. Em 2020, a 
média de satisfação foi de 8,3, em uma 
escala de um a dez pontos. Foram ouvidos 
clientes da Bradesco Vida e Previdência; 
Bradesco Capitalização; Bradesco Auto/
RE; e Bradesco Saúde, totalizando 4.360 
usuários e gestores de produtos nas 
empresas clientes.

Customer Relationship 
Management (CRM) 2.0

Experiência personalizada: 88% mais contatos 
qualificados nos últimos seis meses, resultando 
em 11% de aumento na participação das vendas 
totais da Organização do ano.

Evolução na abordagem digital: além  
de ser o banco mais lembrado, o Bradesco ficou em 
primeiro lugar em cadastramentos da chave PIX.

Clientecentrismo: ganhos relevantes  
de escala, controle e gestão nos contatos ativos 
com nossos clientes.

GRI 103-2 e 103-3: Responsabilidade do Produto; FS15
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Integração nos diversos canais
Esse foco no cliente também nos leva a 
trabalhar de forma holística e sistêmica, 
com uma combinação de canais e sua 
integração cada vez maior com os meios 
digitais. Assim, buscamos sempre o que 
há de mais novo na tecnologia para levar 
praticidade e segurança aos usuários, 
uma evolução que também traz outras 
oportunidades, como a reversão do número 
de agências. Cerca de 700 agências se 
tornaram unidades de negócios no ano.

Mesmo com esse avanço, não deixamos de 
lado a importância de nossa capilaridade e 
alcance presencial: atualmente contamos 
com 3.395 agências, 79.870 postos de 
atendimento, 39.100 mil correspondentes 
bancários e 54.522 máquinas de 
autoatendimento, sendo 30.694 máquinas 
Bradesco e 23.828 máquinas da rede 
compartilhada – Banco24Horas. Além disso, 
o Bradesco Expresso oferece um modelo 
de experiência bancária completa aos 
clientes e responde por 1.571.344 de contas 
abertas no Bradesco.

Autonomia no atendimento
Presente nas cinco regiões do Brasil, o canal 
de autoatendimento possibilita autonomia 
aos clientes, oferecendo um portfólio de 
produtos com uma navegação intuitiva e 
com foco na convergência digital, mantendo 
alta disponibilidade e capilaridade.

Em relação a 
2019, houve um 
crescimento de 
2,7 milhões de 
clientes com 
perfil digital*. 
Fechamos 
2020 com 21,2 
milhões de 
clientes com 
esse perfil.
* Considerados clientes que usaram canais Mobile e/

ou Internet (PF e PJ).
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Atualmente são mais de 54 mil máquinas 
ativas, distribuídas entre rede própria e rede 
compartilhada – Banco24Horas –, 100% 
equipadas com a segurança da biometria. A 
segurança na palma da mão agrega, além de 
comodidade na Prova de Vida para clientes 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
agilidade para efetuar as mais diversas 
transações sem cartão, como a ativação de 
token no celular e o acesso de procuradores 
de contas PF sem necessidade da presença 
de um funcionário. 

Temos serviços que nos colocam em posição 
de pioneirismo, como as máquinas de 
reciclagem de cédulas que possibilitam o 
depósito em dinheiro com crédito imediato 
na conta do favorecido, dispensando o uso de 
envelope (reduzindo custo com consumíveis), 
e serviços disruptivos, como compra de dólar e 
euro – duas moedas em uma só máquina. 

Para priorizar a experiência do cliente, 
o autoatendimento Bradesco também 
disponibiliza funcionalidades que facilitam o 
seu dia a dia, como: saque com possibilidade 
de escolha de notas, o saque rápido e envio 
do comprovante por e-mail.

Ações Focadas nas 
Demandas dos Clientes
• Ações de reposicionamento no Segmento Prime: 
buscamos atrair novas gerações por meio de uma 
comunicação mais jovial e presente nas redes 
sociais, destacando todos os nossos diferenciais 
na Gestão de Patrimônio, Crédito e Proteção, 
além de instrumentos como a Conta Família, em 
que possibilitamos aos ascendentes de nossos 
clientes a abertura de conta com isenção de cesta 
de serviços mediante à centralização de volume 
de investimentos.

• Nossos gerentes atuam em conjunto com 
analistas de investimento para assessorar os 
clientes. O foco é conhecer profundamente as 
necessidades de cada um.

• Expansão da oferta para atender às demandas: 
passamos a oferecer investimentos internacionais 
por meio do BAC Florida Bank.

• Ágora Investimentos é aberta para correntistas 
e não correntistas e está nos apps Bradesco, next 
e Internet Banking Bradesco, assegurando amplas 
possibilidades de investimento com produtos 
próprios e de terceiros.

• Novo app Bradesco: com o layout mais moderno 
e atrativo, personalizado de acordo com o 
seguimento da conta do cliente, podendo escolher 
a transação que será fixada na tela principal. 

• Disney+: contratação da assinatura da 
plataforma de streaming por meio do app 
Bradesco, Internet Banking e app Bradesco 
Cartões com condições diferenciadas.

• Novo Internet Banking: nova interface, 
usabilidade e disponibilização dos recursos, nos 
quais o usuário pode personalizar sua tela inicial 
com as funcionalidades que considerar mais 
importantes, proporcionando assim uma melhor 
experiência no canal.

• PIX: disponibilizadas as funcionalidades do produto 
em todos os canais do Bradesco, é possível realizar 
a adesão, exclusão, portabilidade, reivindicação 
das chaves PIX e/ou transações para as contas 
PF e PJ. No crédito PIX, o cliente pode concluir as 
transferências mesmo se estiver sem saldo por 
meio de solução de crédito e de forma on-line.
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SOBRE ESTE MATERIAL

Tecnologia e 
Inovação

Somos um banco pioneiro, motivado 
pela mudança e pela busca do novo, 
antecipando tendências e transformando 
os desafios em oportunidades para que 
possamos sempre ir além.

A realidade com que nos deparamos 
é desafiadora e traz mudanças de 
comportamento em todas as camadas 
da sociedade. Por isso, o uso intensivo 
da tecnologia tem sido fundamental 
para que possamos conhecer melhor 
nossos clientes para oferecer soluções 
mais contextualizadas ao seu dia a dia e 
personalizadas para suas necessidades, 
agregando valor a sua jornada e nos 
posicionando à frente nesta nova era, 
que impõe cada vez mais agilidade                      
e simplicidade.

A tecnologia e a inovação desempenham 
um papel preponderante em nossos 
negócios. O uso analítico de dados, 
inteligência artificial e outras tecnologias 
têm nos permitido evoluir nas experiências 
ofertadas nos últimos anos. Nossa 
equipe atua de forma multidisciplinar em 
diversos projetos disruptivos, baseado 
no conceito de user experience com 
entregas de valor de produtos e serviços 
cada vez mais amigáveis e simplificados, 
que são experimentados dia após dia 
pelos clientes do Bradesco. Nossos 
investimentos em tecnologia chegam a 
R$ 6 bilhões por ano.
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 Consulta de saldo, últimos lançamentos  
e limite de crédito da conta-corrente

 Limites para compra e saque e saldo 

disponível e utilizado de cartão de crédito

 Cotação do dólar, euro e índices financeiros

 Localização das agências mais próximas

  Oferta de crédito de acordo com o perfil  

de cada pessoa

 Abertura de protocolos de manifestação 
com o SAC do banco

Brain – Bradesco
Inteligência de Negócios
Focado em produtos e soluções de 
crédito, utilizando advanced analytics 
em tempo real aplicada em escala, 
a iniciativa mapeia as necessidades 
dos nossos clientes para responder 
com o melhor produto, limite e preço, 
considerando as condições e contexto 
de cada um, com abordagem fluida e 
multicanal. As entregas são relacionadas 
a refinanciamentos, prorrogação de 
parcelas, renegociações e contratações 
nos canais para apoiar na reorganização 
financeira, muito utilizada para crédito 
emergencial durante a pandemia, assim 
como no lançamento de novos produtos 
e evoluções de jornadas.

BIA – Bradesco 
Inteligência Artificial
A BIA tem ajudado cada vez mais a facilitar 
a vida financeira das pessoas. Até 2020, 
ela registrou 671 milhões de interações e 
passou a atender os pedidos no primeiro 
atendimento do Fone Fácil, além de 
ter auxiliado com cadastros da chave 
PIX, informações sobre prorrogação de 
empréstimos e orientações durante a 
pandemia. Incrementamos as habilidades 
transacionais e de conversação da BIA, 
orientando, pelo WhatsApp, transações 
no Home Broker e auxiliando os clientes 
que estão iniciando operações na bolsa 
com esclarecimentos de compra e venda 
de ações, agendamento de ordens, 

subscrição de ações e consulta/bloqueio 
de limites. Além disso, para entender 
melhor a necessidade do cliente e dar 
respostas cada vez mais acuradas, 
desenvolvemos a memória de curto prazo 
da BIA e a interpretação da voz para 
entender a intenção dos clientes. 

A assistente digital, que conhece 92 
produtos do banco e já tem como 
principais atividades tirar dúvidas e fazer 
transações, agora, ganha habilidades 
de conversação, conseguindo trocar de 
assunto sem perder o contexto, e tem  
mais experiência em serviços como:

Ela está presente nos canais próprios 
do Bradesco e nos parceiros: WhatsApp, 
Facebook Messenger, Google Assistant, 
Amazon Alexa e Apple Business Chat.

BRADESCO  Relatório Integrado 2020
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Bitz
Lançado oficialmente no mercado em 
setembro de 2020, o Bitz é uma carteira 
digital que possui uma conta pagamento 
grátis, com rendimento do saldo de 
100% do Certificado de Depósito 
Interbancário (CDI). O aplicativo conta 
com funcionalidades como: pagar e 
receber pelo celular, Transferência 
Eletrônica Disponível (TED) gratuita, 
recarga de celular, cartão de débito e 
cartão virtual para realizar compras na 
internet e nos aplicativos mais usados 
do País. Além disso, todas as compras 
com o cartão Bitz geram cashback para 
os clientes, como forma de incentivar 
a recorrência do meio de pagamento. 
Como uma startup, o Bitz vai operar 
com a agilidade necessária para avançar 
em sua categoria.

Fone Fácil
Ações emergenciais durante a pandemia: 
mensagens orientativas nas Unidades de 
Resposta Audível (Uras) das principais 
Centrais de Atendimento, informando o 
funcionamento das agências e a hashtag 
#Aguentefirme; alteração de horário das 
centrais e maior concentração de atendentes 
do Fone Fácil durante horário comercial; 
prorrogação de dívidas pelo Fone Fácil; e 
suporte e auxílio de benefício emergencial.

Interfaces Digitais
Com investimento constante em 
nossos Canais Digitais para a melhorar 
a experiência dos nossos clientes, 
disponibilizamos o app único de acesso 
à conta para o cliente Pessoa Física, que 
reconhece o perfil do cliente e se ajusta 
automaticamente ao seu segmento, 
permitindo personalizar seu acesso inicial 
com os serviços mais utilizados, além de 
trazer novas soluções, como a contratação 
das aplicações em Letra de Crédito 
Imobiliário (LCI) e de planos de consórcio 
pelo celular e pela internet. No app 
Cartões, há a opção pelo parcelamento 
de suas faturas de maneira rápida, 
escolhendo o melhor plano, valor de 
entrada e a quantidade de parcelas.

Para os clientes Pessoa Jurídica, 
expandimos continuamente os 
autosserviços pelo celular ou Net 
Empresa, podendo realizar atualização de 
dados cadastrais com a captura digital de 
documentos, pagamento de contas com 
cartão de crédito e gerenciar limites para 
pagamento de boletos e contas de acordo 
com o segmento, sem ter que comparecer 
na agência para concluir as operações.

BRADESCO  Relatório Integrado 2020
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Marketplace Bradesco
O Marketplace Bradesco alia a inovação 
e pioneirismo de mercado quanto à 
oferta de produtos bancários digitais 
de forma massificada. A oferta de 
produtos até então ocorria de forma 
descentralizada e com diferentes 
padrões. A iniciativa simboliza a 
inovação somada ao alcance da inclusão 
bancária, com:

next
O next é uma plataforma digital completa, 
com soluções e serviços financeiros e 
não financeiros que facilitam a rotina dos 
clientes e podem ser acessados de onde 
estiverem, a qualquer hora. Hoje, o next 
já soma 3,7 milhões de clientes, sendo 
que 77% deles não eram correntistas 
Bradesco e 70% possuem entre 18 e 34 
anos. A expectativa do next é alcançar 
mais de 7 milhões de contas até o fim  
de 2021.

Em 2020, o next realizou importantes 
movimentos estratégicos, como: 
integração com a Ágora Investimentos, 
lançamento da conta nextJoy para 
menores em parceria com a Disney, 
lançamento da área de proteção 
disponibilizando quatro modalidades de 
seguro e desacoplamento – passando 
a atuar com CNPJ próprio, como uma 
empresa ligada da Organização Bradesco. 

Open Banking
Com o Open Banking, os clientes poderão 
consultar seus dados bancários e realizar 
pagamentos com sua conta de outras 
plataformas, não apenas pelos canais 
tradicionalmente oferecidos pelas 
instituições financeiras. Ele representa 
uma oportunidade de desenvolver novas 
parcerias com terceiros e de criar produtos 
e serviços que agreguem funcionalidades 
aos serviços financeiros já existentes, 
ampliando a proposta de valor aos 
clientes. Já usado no Bradesco com a 
plataforma next, na Ágora Investimentos 
e na plataforma MEI (mei.bradesco), em 
2020, por meio do uso de Interface de 
Programação de Aplicações (Application 
Programming Interface – APIs, em inglês), 
firmamos parceria com a OLX Brasil para 
financiamento imobiliário 100% digital.

 Foco na experiência dos clientes

 Maior interação

 Digitalização da experiência       

de vendas

 Abordagem personalizada

 Qualidade e conveniência 

oferecida aos clientes

 Atendimento a todos os 

segmentos e perfis de clientes
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PIX
Em novembro de 2020, o Bradesco 
lançou o PIX, meio de pagamento 
inovador criado pelo Banco Central do 
Brasil que permite pagar, transferir e 
receber a qualquer hora do dia, todos 
os dias do ano, até mesmo nos fins 
de semana e feriados, com crédito 
na conta do favorecido em poucos 
segundos. O PIX pode ser realizado a 
partir de uma conta-corrente, poupança 
ou de pagamento. As transações 
são realizadas informando apenas 
a chave PIX cadastrada (CPF/CNPJ, 
celular, e-mail e chave aleatória) ou QR 
code de forma on-line, por meio dos 
canais digitas. Até dezembro, foram 
cadastradas mais de 14,6 milhões de 
chaves. Além de todas as vantagens 
que esse novo sistema oferece por 

ser instantâneo e simples de usar, 
agregamos valor disponibilizando a 
possibilidade de contratação de crédito 
no PIX, em caso de insuficiência de saldo 
para transferência, com soluções ideais 
para o cliente resolver tudo on-line. Vale 
destacar que fomos o primeiro banco 
a inserir a oferta de crédito atrelada à 
jornada do PIX, na qual a oferta ocorre 
de forma contextualizada.

BRADESCO  Relatório Integrado 2020
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Grupo Bradesco Seguros

Buscamos atrair e reter nossos clientes no 
longo prazo, a partir do viés sustentável 
e perene de nossas operações. Nesse 
sentido, buscamos constantemente o 
desenvolvimento tecnológico, com foco 
em serviços e produtos inovadores, 
além do aprimoramento dos recursos 
disponibilizados, tais como inteligência 
artificial, portais, aplicativos e 
outras iniciativas.

Por meio da digitalização de uma série 
de serviços, os ganhos vão além da 
utilização da tecnologia para garantir 
melhores resultados e experiências. 
Os impactos também aparecem nas 
esferas ambiental, seja gerando 
economia de papel, reduzindo o uso 
de plástico ou enxugando custos 
operacionais e logísticos; e social, na 
qual os stakeholders podem contar 
com ferramentas e tecnologias que 
disponibilizam informações precisas 
sobre produtos e serviços, promovendo  
o engajamento com estes públicos.

Alguns exemplos práticos de como o 
departamento ajuda a mitigar potenciais 
poluentes: na célula BIA disponibilizamos 
para os clientes da Seguradora 
informações sobre referenciados, covid-19, 
reembolso, entre outras temáticas, o 
que suprime a necessidade de produzir 
impressos com esse tipo de orientação.

Já nos portais e aplicativos, os segurados 
acessam às carteirinhas dos produtos 
e autosserviços como reembolso 100% 
digital ou agendamentos de consultas 
médicas on-line. Medidas como essas 

ajudam a conter desperdício de  
materiais, deslocamentos, bem como 
emissões atmosféricas.

O mesmo vale para os corretores da rede, 
que contam com ferramentas digitais e 
assim, muitas vezes, conseguem realizar 
grande parte de suas atividades sem 
precisarem imprimir uma página de 
contrato sequer. Um exemplo é o envio de 
notificações para os usuários do aplicativo 
do Corretor, com objetivo de estreitar o 
relacionamento, informar sobre campanhas 
e atualizações de produtos ou serviços, 
reduzindo a necessidade de emissão de 
papel para comunicação. Além do benefício 
ambiental, trata-se de um canal no qual o 
cliente pode se informar com relação aos 
produtos de seguros, valorizando a cultura 
de educação em seguros.

Reconhecimento 
Internacional
Fomos reconhecidos pela 
nossa estratégia digital e pelos 
nossos esforços na proteção 
e segurança das jornadas 
dos clientes na premiação 
Innovation in Digital Banking 
Awards 2020, da revista The 
Banker, uma divisão do jornal 
britânico Financial Times, como 
banco destaque na categoria 
Mais Inovador em Digital 
Banking na América Latina, e 
destaque global na categoria 
de cybersecurity. 
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Por meio do inovabra, constituímos um 
completo ecossistema de inovação, que 
fomenta a inovação dentro e fora do Bradesco 
por meio do trabalho colaborativo com 
funcionários, áreas de negócios, clientes, 
empresas, startups, parceiros tecnológicos, 
investidores e mentores com o objetivo de 
atender às necessidades dos nossos clientes 
e garantir a sustentabilidade dos negócios 
no longo prazo. O inovabra é composto de 
diversos programas de atuação complementar:

inovabra Polos
Em vigor desde 2012, é o programa de 
inovação interna que incentiva nossos 
funcionários ao intraempreendedorismo, 
disseminando a cultura na Organização. 
Os projetos de inovação são priorizados, 
estruturados e conduzidos desde a etapa de 
concepção, passando por todo o processo 
de construção de case e validação do 
modelo de negócio. São funcionários de 
várias Áreas de Negócio, interagindo entre si 
e com o ecossistema, com foco na geração 
de soluções inovadoras para proporcionar 
melhores experiências aos nossos clientes.

inovabra Ventures 
Fundo de capital proprietário lançado em 2016, 
atualmente com R$ 400 milhões. Sua gestão 
é realizada pela área de Private Equity para 
investir em startups com tecnologias e/ou 
modelos de negócios inovadores, contribuindo 
para o crescimento do valuation dessas 
startups e para a ampliação do ambiente 
empreendedor, assim como – e principalmente 
– quando envolvem soluções que atendam 
às necessidades dos nossos clientes. Até o 
momento, dez startups foram investidas.

inovabra
inovabra Pesquisas 
Time multidisciplinar, com analistas e 
pesquisadores que estudam de maneira 
aprofundada novas tecnologias e modelos de 
negócio para manter a Organização na fronteira 
de conhecimento. Em constante interação 
com parceiros, universidades e institutos de 
pesquisa no Brasil e no exterior, a equipe apoia 
o inovabra com conhecimento específico para 
decisões sobre o portfólio de inovação. É 
responsável pela realização de pesquisas sobre 
tecnologias emergentes como Inteligência 
Artificial, blockchain, Internet of Things (IoT), 
computação quântica, entre outros, bem com 
seus impactos e aplicações nos serviços e 
produtos financeiros.

inovabra Lab
Inaugurado no fim de 2017, é um ambiente 
de 1,7 mil m2 localizado no Núcleo Bradesco 
em Alphaville (SP), que centraliza 16 
laboratórios das áreas de tecnologia, 
projetado para operar em um modelo de 
trabalho colaborativo com grandes parceiros 
de tecnologia, residentes nesse ambiente. O 
modelo proporciona ganhos em eficiência 
operacional, com a otimização e redução 
de até 60% nos prazos de certificação de 
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novas tecnologias (hardware e software), 
prototipação, experimentação, provas de 
conceito, lançamentos e soluções de novos 
desafios. Além disso, proporciona condições 
favoráveis para conectar as áreas de negócios 
com as áreas de Tecnologia da Informação 
(TI) e parceiros de tecnologia, aproximando 
a Organização das fronteiras de tecnologias 
emergentes. Até dezembro de 2020, foram 
concluídas 666 certificações e 115 Proof 
of Concept (POCs), provas de conceito,                 
em português.

inovabra Startups
Lançado em 2014, é um programa de inovação 
aberta, que possibilita parcerias estratégicas 
entre o Bradesco e startups que possuam 
soluções aplicáveis ou com possibilidade 
de adaptação aos serviços financeiros e 
não financeiros que possam ser ofertados 
ou utilizados por nossa Organização. Essas 
soluções são testadas no inovabra lab e  
já foram realizadas 69 provas de conceito.  
Ao todo 20 startups foram contratadas.  
A previsão de contratações em 2021 será de 
seis startups, totalizando 26 contratações  
pelo programa.

inovabra International
No início de 2018, inauguramos o inovabra 
internacional, programa estruturado em um 
ambiente de inovação sediado em Nova York 
e com conexões em Londres, que funciona 
como um radar no ecossistema de inovação 
e empreendedorismo global. Um time de 
funcionários dedicado trabalha em um espaço 
colaborativo em parceria com uma empresa 
especializada e oito bancos globais, visando 
identificar soluções que agreguem valor 
aos negócios da Organização e acompanhar 
tendências de novos modelos de negócios, 
tecnológicos e comportamentais. 

20
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O inovabra habitat também 
estabelece parcerias com outros 
centros de inovação no Brasil 
para conectar as demandas de 
negócios do Bradesco e das 
grandes empresas que têm 
relacionamento com o Banco 
e com o empreendedorismo 
inovador distribuído nas várias 
partes do País.

Os parceiros são escolhidos 
a partir do seu potencial de 
conectar os empreendedores 
em sua área de atuação, em 
seus diversos segmentos, além 
da qualificação da sua rede 
em termos de capital humano, 
tecnologia e inovação. Os 
centros com este perfil recebem 
a qualificação de Parceiros 
inovabra e passam a fazer parte 
do ecossistema de inovação 
do Bradesco. Atualmente, a 
Associação Catarinense de 
Tecnologia (Acate), Porto Digital 
e o Hospital do Amor são 
parceiros inovabra.

Maior alcance

inovabra Habitat e Plataforma Digital Hub
Em fevereiro de 2018, lançamos o inovabra 
habitat, um prédio com mais de 22 mil 
m2, situado no grande centro econômico, 
de inovação e cultural da cidade de São 
Paulo: entre a avenida Angélica e a rua da 
Consolação, próximo à avenida Paulista, onde 
grandes empresas, startups, investidores e 
mentores trabalham de forma colaborativa 
para coinovar e gerar negócios. Fazem parte 
do ambiente mais de 174 startups e 78 grandes 
empresas, totalizando mais de 1,2 mil pessoas 
trabalhando de forma colaborativa para 
inovar. Mais de 400 contratos foram fechados 
entre as empresas, startups residentes do 
espaço e o Bradesco. 

Além de fomentar o universo de 
empreendedorismo no Brasil e a cultura de 
inovação nas organizações, o inovabra habitat 
tende a contribuir com o País na busca por uma 
posição de maior protagonismo na inovação 
global. Desde setembro de 2020, o modelo 
de operação do inovabra habitat foi ampliado 
também para o digital. O novo formato, 
complementar ao físico, pode abrigar startups 
e empresas de todo o País que queiram ter 
acesso à inovação aberta. A busca e conexão 
com outras startups de várias regiões do Brasil, 
para acessar oportunidades de negócio com 
o Bradesco e empresas parceiras do Banco, 
também são realizadas por meio da plataforma 
digital inovabra hub. Atualmente, são mais de 
2,6 mil startups cadastradas que podem ser 
analisadas para participarem de desafios de 
negócios específicos. Conheça mais sobre o inovabra em  

www.inovabra.com.br
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Premiações inovabra e Cases de
Inovação em 2020

 Efma-Accenture’s Banking  
Innovation of the Month
Fevereiro, case M-Token

  Prêmio Valor Inovação 2020 
1ª posição – Bradesco no setor Bancos 
9º lugar no ranking 2020

World’s Best Financial  
Innovation Labs 2020
Case inovabra habitat

Prêmio Whow! de Inovação 2020 
Bradesco – 3º lugar na categoria Bancos 
Ágora Plataforma de investimentos – 3° lugar

Efma-Accenture’s Banking  
Innovation of the Month
Maio, case Speech Analytics

As Melhores da Dinheiro 2020  
Bradesco ocupou o 2º lugar na categoria Bancos

Corporate Startup Stars Awards  
Bradesco/inovabra

Top 100 Open Corps  
Bradesco/inovabra

Empresas mais 2020 
 Bradesco ocupou o 2º lugar no setor 
serviços financeiros – bancos comerciais

16° Prêmio Relatório Bancário
Eficiência Operacional – case
Projeto Office 365°
 Inclusão Financeira – case 
Marketplace Bradesco

Personalidade Financeira de Inovação 2020 
Fernando Moraes de Freitas 
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inovabra em Números

78 empresas residentes  
no habitat

174 startups residentes  
no habitat 

+ de 6.900 pessoas 
trabalhando de forma colaborativa 
no ecossistema de inovação

430 contratos fechados 
entre as empresas, startups        
e Bradesco

R$ 400 milhões de 
fundo de capital proprietário

+  de 1.800 empresas  
no ecossistema inovabra

20 startups contratadas

10 startups investidas

184 provas de conceito 
realizadas no inovabra lab e startups

666 certificações + de 55 experimentações 
foram realizadas

• ATÉ 2020, FECHAMOS 430 CONTRATOS ENTRE AS EMPRESAS, 
STARTUPS E O BRADESCO 

• CONTAMOS COM 1.200 PESSOAS TRABALHANDO DE FORMA 
COLABORATIVA PARA INOVAR

• CONTRATAMOS UM TOTAL DE 20 STARTUPS ATÉ 2020. PARA 

2021, A PREVISÃO É A CONTRATAÇÃO DE MAIS SEIS STARTUPS, 

TOTALIZANDO 26 EMPRESAS AO LONGO DO PROGRAMA

2,6 mil startups cadastradas 
na plataforma Digital Hub
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Horizontes  
de Negócios

Dentro da Organização, nossa estratégia e 
iniciativas de inovação estão agrupadas em 
três categorias, que chamamos de Mundos e 
que em 2020 tiveram as seguintes teses: 

Mundo I  refere-se às iniciativas de curto 
prazo (1-2 anos) relacionadas aos negócios 
core de receitas existentes. Para desenvolver 
essas iniciativas, temos times multifuncionais, 
coordenados por executivos do Banco e 
distribuídos nos seguintes polos de inovação:

Eficiência e Confiança do Cliente: 
atua em temas como digitalização de  
processos, Inteligência Artificial (IA) para 
eficiência em tomada de decisões, Cyber 
Security e Biometria.
 
Experiência do Cliente: 
atua em temas como jornada do cliente, 
Phygital e personalização via analytics.

Novos Produtos Financeiros e Seguros: 
atua com temas como ecossistemas, Open 
Banking, pagamentos instantâneos e        
saúde financeira.

Mundo II  refere-se às iniciativas que 
perseguem inovações adjacentes, visando 
a novas fontes de receita, um horizonte 
que pode variar de 1 a 5 anos. Para 
desenvolver essas iniciativas, temos um 
time multifuncional, coordenado por um 
executivo do Banco, no Polo de inovação 
Novos Negócios.

Mundo III  agrupa iniciativas de médio 
prazo (de 3 a 5 anos) que podem impactar 
os negócios core ou novos negócios. Dentro 
do Mundo III, está o Polo Tecnologias 
Emergentes, responsável por projetos 
envolvendo inteligência artificial, blockchain, 
5G, que habilitam uma nova geração de 
infraestrutura bancária, além dos novos 
modelos de negócio.
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Disney +
Primeiro projeto corporativo de 
comercialização de um produto 
não financeiro dentro dos canais 
Bradesco, foi desenvolvido com 
o apoio do inovabra, Cartões e 
Corporate e com a participação de 
diversas áreas do banco. O case 
trouxe o desafio de integração 
de um produto não financeiro ao 
banco e da construção de um novo 
modelo de negócio com foco na 
experiência do cliente. Apenas dois 
meses após seu lançamento, já 
impactou 130 mil clientes.

Inovações implementadas com o apoio do inovabra:

Pioneirismo no Mercado 
Financeiro com O uso de 
Inteligência Artificial  
em Documentos Complexos
O Bradesco é o primeiro banco 
no mercado financeiro a aplicar 
inteligência artificial na análise de 
documentos complexos, como 
procurações e contratos societários. 
Trata-se de uma aplicação composta 
por tecnologias como Optical 
Character Recognition (OCR), Natural 
Language Understanding (NLU) e 
Natural Language Processing (NLP), 
que formam uma solução automática 
para leitura e interpretação de 
documentos não estruturados, como 
contratos sociais e procurações. 

A solução, implantada pelo 
departamento de Operações 
Centralizadas e com o apoio do 
inovabra, extrai as informações dos 
documentos e as interpreta a fim 
de realizar a análise de firmas e 
poderes. O aumento de eficiência no 
processo de análise contribuiu com:

  Redução de custos operacionais
  Aumento da produtividade, 
fazendo que sejam produzidas 
mais análises com qualidade

  Escalabilidade para outros tipos 
de documentos que servem para 
demais operações financeiras

  Padronização no processo  
de análise e interpretação  
de documentos

  Aumento da qualidade, com 
redução de erros operacionais

 Redução no prazo de atendimento.

Plataforma de Checklist Digital 
Desenvolvida com o apoio do 
inovabra e do departamento de 
Patrimônio, a solução garante 
a centralização e otimização 
do gerenciamento de obras e a 
gestão de não conformidades, 
além de simplificar a coleta e o 
processamento de informações, 
tornando-os totalmente digitais.  
O principal benefício foi a 
agilidade na aplicação de 
checklists e o ganho de tempo.

Comparativo de Fundos no 
Sistema de Investimentos (SINV)
Ferramenta desenvolvida no 
departamento de Investimento 
em conjunto com o inovabra com 
o objetivo de comparar todos 
os fundos de investimentos 
disponíveis no Brasil. Isso 
possibilita uma abordagem 
mais objetiva para os gerentes e 
especialistas de investimentos 
nas ofertas de produtos. A 
solução é de uso dos gerentes de 
relacionamento e especialistas de 
investimentos, proporcionando 
agilidade e efetividade (além de 
um conteúdo educacional) no 
atendimento ao cliente investidor. 

Como principais funcionalidades, 
a ferramenta disponibiliza duas 
formas de comparação entre os 
Fundos de Investimentos Bradesco 
e seus respectivos concorrentes 
por meio de recomendações. 
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Plataforma MEI, Soluções para o 
Microempreendedor Individual (MEI)
Contribuindo com o desenvolvimento do 
empreendedorismo no Brasil, a Plataforma 
MEI do Bradesco integra iniciativas de open 
banking na jornada dos empreendedores. 
A solução foi implementada com o apoio 
do inovabra, varejo, Departamento de 
Comercialização de Produtos e Serviços 
(DCPS) e Bradesco Experience. 

A Plataforma MEI é uma iniciativa pioneira, 
com a missão de ser um ambiente 
provedor de serviços financeiros e não 
financeiros presentes no cotidiano do 
microempreendedor, concentrando em 
apenas um ambiente diversos serviços 
de informação sobre formalização, 
treinamentos, consultoria e atuação 
empreendedora, em parceria com startups 
e empresas especializadas no assunto. 

Para os clientes MEI, disponibilizamos 
desde linhas de crédito pré-aprovadas e 
microcrédito até a facilidade na abertura 
de contas via Mobile, além da comodidade 
do acesso aos serviços bancários e 
financeiros a um número cada vez maior 
de empreendedores, contribuindo para a 
promoção do desenvolvimento econômico 
do País; inclusão e educação financeira; 
e geração de trabalho digno para a 
sociedade. Além disso, aumenta o acesso 
das pequenas empresas aos serviços 
financeiros e ferramentas de apoio e 
gestão de seus negócios. 

Inteligência Artificial para Redes Sociais
Trata-se de uma solução de chatbot 
especialista em redes sociais, com base 
em conhecimentos de linguagem  
natural, gramática, gírias/expressões, 
hashtags e emojis, que automatiza 
algumas das interações mais comuns  
no Facebook Messenger.

Considerando todas as plataformas de redes 
sociais, o Bradesco recebe, em média,  
45 mil menções por mês. As mensagens são 
variadas: dúvidas, reclamações e sugestões 
sobre produtos e serviços do banco, 
campanhas, entre outros.

O maior volume de interações é via 
Facebook Messenger, por esse motivo, 
com o apoio do inovabra, o Bradesco 
Experience adotou o uso de chatbot neste 
canal. Além de mensagens de texto e emojis, 
o bot também é capaz de interpretar e 
responder a mensagens de áudio, o que 
contribui para um relacionamento ainda 
mais próximo e inclusivo.

Ao todo, o bot sozinho já é capaz de 
responder sobre mais de 100 temas, Em 
dezembro, alcançamos 90% de acurácia, 
agilizando nosso atendimento em rede. 
A inteligência artificial utilizada permite a 
criação de conversas com contexto, memória 
e lógica para escolha das respostas mais 
apropriadas para cada questão.
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Financiamento  
Imobiliário 100% Digital
Em julho de 2020, foi firmada parceria com a 
OLX Brasil para oferecer um novo recurso aos 
usuários da plataforma de compra e venda on-
line: o financiamento imobiliário 100% digital. 

A parceria destaca a importância estratégica do 
crédito imobiliário para o Bradesco, bem como 
o posicionamento do banco na jornada digital 
do produto. Dessa forma, foi possível integrar 
o banco e os sistemas OLX via APIs, o que 
possibilitou trazer benefícios como segurança 
dos dados e facilidade no envio de documentos, 
trazendo assim maior agilidade na contratação. 
A solução foi implantada com o apoio do 
inovabra e dos departamentos de Arquitetura 
de TI; Bradesco Experience; Empréstimo e 
Financiamentos; Gestão de dados; e Sistemas.

Cultura de inovação
Em 2020, o Banco Bradesco criou um grande 
movimento interno que engloba iniciativas 
capazes de capacitar e conectar os quase 
90 mil funcionários com um propósito claro: 
Fazer a inovação acontecer em cada um dos 
departamentos da Organização: 

O Programa Ideação
O programa possui ações que envolvem 
geração de conteúdo de alto valor e 
relevância, capacitações customizadas 
que apoiam todos e todas a tirarem 
suas ideias do papel, uma comunidade 

de práticas com o que chamamos de 
“influenciadores” e “influenciadoras” de 
inovação que advogam pelo tema em seus 
departamentos e que podem interagir 
por meio de plataformas digitais como o 
Yammer. O engajamento da comunidade 
é estimulado por gamificação, aplicando 
mecanismos de game e itens de game design 
para estimular valores e comportamento 
como intraempreendedorismo, abertura à 
experimentação e autodesenvolvimento, além 
da geração de iniciativas e cases de sucesso 
ou de aprendizado.

Como sugere o nome, “ideação” é a junção das 
palavras “ideia” e “ação”. A iniciativa representa a 
atitude que queremos cada vez mais de cada um 
dentro da empresa: ter ideias e buscar caminhos 
para realizá-las. Com um movimento dinâmico, 
atrativo e que acompanha as tendências digitais, 
provocamos o sentimento de inovar e abrimos 
portas para todo pensamento inovador. 

Em dezembro de 2020, o grupo era formado 
por 239 influenciadores, representando 
75% das Áreas de Negócio do banco, com 
perspectiva de chegar a 90% até o fim de 2021. 

O programa serve também todo o banco, 
com o Ideação Talks, que são eventos 
alavancados pelos ativos do inovabra e de 
nossa universidade corporativa, gerando 
conteúdo para todos os funcionários sobre 
temas como PIX, Open Banking, Diversidade, 
Experiência de Usuário, ASG, entre outros. 
Todos os conteúdos são disponibilizados 
em formato on-line ao vivo e sob demanda. 
Os conteúdos contam com participação de 
nossos executivos em painéis e debates de 
altíssimo nível, o que aproxima as equipes da 
estratégia e alinha todo o quadro na direção 
que a Organização está tomando.
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Trabalhamos continuamente para levar o 
melhor atendimento aos nossos clientes. 
Essa é a nossa grande missão. E, para 
cumprir esse objetivo, contamos com 
nossa principal matéria-prima: o apoio, 
o talento e o comprometimento do         
nosso time. É por meio do potencial 
humano que conseguimos evoluir e 
conquistar resultados cada vez mais 
pautados na excelência.

Por isso, acreditamos e reconhecemos 
o valor da pluralidade, do respeito e 
da transparência em nossas relações. 
Investimos também no desenvolvimento 
e no crescimento de nossos 89.575 
funcionários, assim como instigamos a 
partilha do conhecimento. 

Também buscamos proporcionar um 
ambiente de trabalho seguro e saudável 
e oferecer um pacote de remuneração 
e benefícios não apenas atrativos, mas 
também alinhados ao mercado. Tudo     
isso resulta em atração e retenção de 
talentos, engajamento e satisfação, que 
refletem na nossa forma de trabalhar e 
atender os clientes. 

Nosso Capital Humano

funcionários

Total:

89.575

Pessoas: 
Nosso Time
GRI 103-1; 103-2 e 103-3: Emprego; 401-1
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GÊNERO

Feminino

50,6% 49,4%

Masculino

TEMPO DE SERVIÇO 

até 5 anos entre 6 e 10 anos entre 11 e 20 anos acima de 21 anos

29% 32% 24% 15%

FORMAÇÃO

ensino superior pós-graduação outros
71% 22% 7%

TIPO DE CARGO

não comissionado

comissionado

30%

70%

GRI 401-1
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GRI 102-8; 405-1
PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS 

2017 2018 2019 2020

Tempo 
indeterminado 

(%)

Tempo 
Determinado 

(%)
Total 

(%)

Tempo 
indeterminado 

(%)

Tempo 
Determinado 

(%)
Total  

(%)

Tempo 
indeterminado 

(%)

Tempo 
Determinado 

(%)
Total 

(%)

Tempo 
indeterminado 

(%)

Tempo 
Determinado 

(%)
Total  

(%)
H M H M H M H M H M H M H M H M

Norte 2,05 1,58 0,02 0,03 3,68 2,05 1,61 0,02 0,04 3,73 2,13 1,66 0,02 0,05 3,86 2,14 1,68 0,01 0,02 3,86

Nordeste 6,97 5,87 0,08 0,11 13,02 7,24 5,99 0,11 0,15 13,49 7,45 6,00 0,10 0,14 13,69 7,64 6,21 0,03 0,05 13,93

Centro-
Oeste

2,91 2,44 0,01 0,03 5,38 2,89 2,37 0,02 0,03 5,31 2,87 2,34 0,02 0,03 5,25 2,84 2,27 0,01 0,02 5,13

Sudeste 29,98 33,24 0,33 0,52 64,08 30,01 33,29 0,31 0,49 64,09 30,19 33,13 0,29 0,49 64,11 30,11 33,67 0,13 0,20 64,11

Sul 6,87 6,91 0,02 0,04 13,83 6,67 6,60 0,04 0,07 13,37 6,49 6,46 0,04 0,11 13,09 6,45 6,45 0,02 0,04 12,97

Total por 
gênero

48,77 50,04 0,45 0,74 100,00 48,86 49,86 0,50 0,78 100,00 49,13 49,59 0,47 0,82 100,00 49,18 50,28 0,20 0,34 100,00

Nota: Não são considerados os funcionários do exterior, expatriados e os colaboradores terceiros.

Nota: Não são considerados os funcionários do exterior, expatriados e os colaboradores terceiros.

GRI 102-8, 405-1

PORCENTAGEM DE FUNCIONÁRIOS POR CATEGORIA FUNCIONAL E POR FAIXA ETÁRIA (%) 

CATEGORIA 
FUNCIONAL (%)

Abaixo de 30 anos Entre 30 e 50 anos Acima de 50 anos

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Diretoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,07 0,07 0,09 0,08 0,10 0,11

Superintendência 1,01 0,00 0,01 0,00 9,4 0,12 0,42 0,15 1,55 0,06 0,09 0,06

Gerência 0,00 0,83 0,98 0,65 0,12 9,53 9,32 9,94 0,06 1,78 1,55 1,69

Supervisão/Ad-
ministrativo 20,40 19,41 19,25 17,87 37,06 38,54 40,05 43,28 4,31 4,62 4,48 4,60

Operacional 15,76 14,73 14,80 14,04 5,81 5,31 4,17 4,34 1,58 1,68 1,22 1,46

Aprendiz 1,17 1,25 1,26 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estagiário 1,59 1,98 2,23 1,22 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 39,93 38,20 38,52 34,30 52,49 53,58 54,04 57,78 7,58 8,22 7,44 7,91
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NÚMERO TOTAL E TAXA DE EMPREGADOS CONTRATADOS 

2017 2018 2019 2020

Número Taxa Número Taxa Número Taxa Número Taxa

FAIXA ETÁRIA

Abaixo de 30 anos 5.188 5,3% 7.100 7,2% 8.136 8,4% 1.898 2,13%

Entre 30 e 50 anos 578 0,6% 631 0,6% 954 1% 426 0,48%

Acima de 50 anos 0 0,0% 0 0,0% 3 0,0% 5 0,01%

Total 5.766 5,8% 7.731 7,9% 9.093 9,3% 2.329 2,61%

POR GÊNERO

Homens 3.029 3,1% 3.990 4,1% 4.761 4,9% 1.183 1,32%

Mulheres 2.737 2,8% 3.741 3,8% 4.332 4,5% 1.146 1,28%

Total 5.766 5,8% 7.731 7,9% 9.093 9,3% 2.329 2,61%

POR REGIÃO

Região Norte 260 0,3% 357 0,4% 501 0,5% 233 0,26%

Região Nordeste 984 1,0% 1.130 1,1% 1.158 1,2% 66 0,07%

Região  
Centro-Oeste 329 0,3% 438 0,4% 481 0,5% 85 0,10%

Região Sudeste 3.620 4,0% 4.803 4,9% 5.871 6% 1.677 1,88%

Região Sul 513 0,5% 1.003 1,0% 1.136 1,2% 268 0,30%

Exterior 60 0,1% N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Total 5.766 6,1% 7.731 7,9% 9.093 9,3% 2.329 2,61%

2017 2018 2019 2020

Número Taxa Número Taxa Número Taxa Número Taxa

Homens 9.736 52,6% 9.175 49,4% 8.794 49,7% 6.873 51,5%

Mulheres 8.781 47,4% 9.394 50,6% 8.912 50,3% 6.474 48,5%

Total 18.517 100,0% 18.569 100,0% 17.706 100,0% 13.347 100,0%

GRI 401-1
MOVIMENTAÇÕES INTERNAS POR GÊNERO

Nota: No total de funcionários utilizado no cálculo das taxas, não são considerados os membros do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e 
colaboradores terceiros.

Nota: Não são considerados os funcionários do exterior, expatriados e os colaboradores terceiros. A taxa total de contratação interna em 2020 foi de 43%.

GRI 405-1
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2017 2018 2019 2020
Total Sem PDVE2 Total Sem PDV3 Total Sem PDV3 Total Sem PDV3

Taxa total de rotatividade  
de funcionários 15,51 8,74 8,00 7,72 10,7 7,50 12,11 11,82

Taxa de rotatividade voluntária 
de funcionários 8,12 1,35 1,92 1,63 4,80 1,60 1,64 1,35

2017 2018 2019 2020
H M H M H M H M

Taxa total de rotatividade de funcionários 7,51 8,84 4,04 3,93 5,34 5,44 6,29 5,83

Taxa de rotatividade voluntária de funcionários 3,68 4,87 1,04 0,87 2,32 2,52 0,93 0,71

GRI 401-1

GRI 401-1

TAXA DE ROTATIVIDADE DE FUNCIONÁRIOS1 (%)

TAXA DE ROTATIVIDADE DE FUNCIONÁRIOS POR GÊNERO (%)

2017 2018 2019 2020

Número Taxa Número Taxa Número Taxa Número Taxa

FAIXA ETÁRIA

Abaixo de 30 anos 3.884 3,9% 3.555 3,6% 3.270 3,4% 3.518 3,94%

Entre 30 e 50 anos 7.159 7,2% 3.599 3,7% 4.746 4,9% 5.547 6,21%

Acima de 50 anos 5.077 5,1% 711 0,7% 2.476 2,5% 1.753 1,96%

Total 16.120 16,3% 7.865 8,0% 10.492 10,8% 10.818 12,11%

POR GÊNERO

Homens 7.410 7,5% 3.987 4,1% 5.193 5,3 % 5.615 6,29%

Mulheres 8.710 8,8% 3.878 3,9% 5.299 5,4 % 5.203 5,83%

Total 16.120 16,3% 7.865 8,0% 10.492 10,8% 10.818 12,11%

POR REGIÃO

Região Norte 354 0,4% 340 0,3% 432 0,4% 1.236 1,38%

Região Nordeste 1.365 1,4% 831 0,8% 1.267 1,3% 396 0,44%

Região Centro-Oeste 576 0,6% 488 0,5% 593 0,6% 645 0,72%

Região Sudeste 10.247 10,4% 4.981 5,1% 6.632 6,8% 7.068 7,92%

Região Sul 3.525 3,6% 1.225 1,2% 1.568 1,6% 1.473 1,65%

Exterior 53 0,1% N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Total 16.120 16,3% 7.865 8,0% 10.492 10,8% 10.818 12,11%

GRI 401-1
NÚMERO TOTAL E TAXA DE EMPREGADOS QUE DEIXARAM A EMPRESA 

1. Não são considerados os membros do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária, exterior, expatriados e colaboradores terceiros.
2. PDVE: Plano de Demissão Voluntária Especial.
3. PDV: Programa de Desligamento Voluntário.

Nota: Não são considerados os membros do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária, exterior, expatriados e colaboradores terceiros.

Nota: No total de funcionários utilizado no cálculo das taxas, não são considerados os membros do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e 
colaboradores terceiros.

194 



GERANDO VALOR

BRADESCO  Relatório Integrado 2020

Acreditamos no poder do 
acolhimento e da promoção de dois 
atributos fundamentais em nossa 
Organização: a diversidade e a 
inclusão. Esses dois pilares ajudam 
a assegurar a sustentabilidade do 
nosso modelo de carreira interna. 
Dessa forma, provemos processos 
de seleção e capacitação e 
trabalhamos com diversas ações 
afirmativas, que permitem que 
todos tenham a chance de  
percorrer seu próprio caminho  
de crescimento profissional. 

Por sua importância dentro 
da Organização, o tema está 
incorporado ao Código de Conduta 
Ética, na Política de Gerenciamento 
dos Recursos Humanos e na 
Política de Diversidade e Inclusão. 

Estabelecemos corporativamente 
uma robusta governança para 
diversidade e inclusão, que 
contribui para que o tema se 
mantenha estratégico para 
nossa Empresa. Do Comitê de 
Sustentabilidade e Diversidade 
participam importantes 
executivos da Organização, como 
o presidente e o presidente do 
Conselho de Administração.

O Grupo de Trabalho de 
Diversidade e Inclusão é 

Diversidade e Inclusão 
Guiam Nossas Atividades

CONTAMOS COM UM COMITÊ 
DE SUSTENTABILIDADE E 
DIVERSIDADE; GRUPO DE 
TRABALHO DE DIVERSIDADE 
E INCLUSÃO; E GRUPOS DE 
AFINIDADE: DE GÊNERO, DE 
ACESSIBILIDADE, DE RAÇA/ETNIA, 
DE ORIENTAÇÃO SEXUAL E DE 
IDENTIDADE DE GÊNERO

formado por funcionários 
indicados e atua fortalecendo 
o tema nas atividades e 
negócios. Sustentando a 
pirâmide, os Grupos de 
Afinidades de Gênero; de 
Orientação Sexual e Identidade 
de Gênero; de Pessoas com 
Deficiência; e Étnico-racial são 
formados por funcionários 
que atuam voluntariamente 
na discussão, proposição de 
ações e consultoria sobre seus 
respectivos temas, reportando 
ao Grupo de Trabalho de 
Diversidade e Inclusão, do qual 
seus coordenadores são parte.
 
Unidos pelo mesmo propósito, 
o Departamento de Recursos 
Humanos (RH) do Bradesco 
conta com uma área dedicada 
exclusivamente à gestão de 
Diversidade e Inclusão. A equipe 
de Gestão da Diversidade é 
responsável por zelar para que 
grupos sub-representados no 
mercado de trabalho tenham 
mais representatividade em 
nossos quadros de funcionários 
e possam desenvolver-se 
em um ambiente que preza 
pela real inclusão, atuando, 
principalmente, em quatro 
pilares: Pessoa com Deficiência, 
Gênero, LGBTI+ e Raça/Etnia.

GRI 103-2 e 103-3: Diversidade e Igualdade de Oportunidades
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Mantemos um quadro de funcionários 
aliados pelo respeito e capacitados 
em Diversidade e Inclusão. Em 2012, o 
Treinet Diversidade inaugurou nossas 
soluções de aprendizado que abordam 
especificamente o tema. Atualmente, 
soluções como vieses inconscientes, 
diversidade a favor das relações e 
diversidade como estratégia de liderança 
levam seus participantes à oportunidade 
de refletir sobre os temas. A última delas 
está inserida na Trilha de Liderança, pela 
qual passam os líderes quando assumem 
sua primeira função de gestão para que 
estejam aptos a tomarem as melhores 
decisões na gestão de suas equipes.

Mais do que isso, o compromisso com a 
transformação faz com que o Bradesco 
amplie sua atuação, levando informação, 
reflexão e orientações práticas também 
para parceiros. 

Com a escola de inglês Education First, 
oferecemos 1.000 bolsas para o estudo do 
idioma inglês para instituições parceiras 
voltadas à promoção da Diversidade 
e da Inclusão. A ideia é alavancar a 
empregabilidade de grupos minorizados 
e geralmente sub-representados no 
mercado de trabalho, como pessoas 
negras, pessoas com deficiência, pessoas 

em vulnerabilidade social, pessoas 
transgêneros e mulheres em áreas de 
tecnologia, função comumente associada 
ao gênero masculino.

Em 2020, por meio da pesquisa 
FIA Employee Experience, fomos 
considerados um dos 100 Lugares 
Incríveis Para Trabalhar, devido à 
qualidade das nossas práticas de gestão 
de pessoas, o bom ambiente de trabalho, 
a liderança inspiradora e a boa gestão do 
nosso Chief Executive Officer (CEO). Entre 
mais de 300 empresas que participaram 
do projeto, fomos reconhecidos na 
categoria referente à empresa Mais 
Incrível em Diversidade e Inclusão.

A excelência de nossas práticas também 
nos rendeu destaque no Guia Exame 
de Diversidade, que avalia e reconhece 
as melhores iniciativas de diversidade 
e inclusão adotadas pelas empresas 
brasileiras. Nossas práticas foram 
consideradas acima da média no ranking 
geral e em iniciativas específicas para 
gênero, raça, pessoa com deficiência e 
público LGBTI+. 
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O Grupo Bradesco seguros 
busca ampliar a discussão, a 
sensibilização, a conscientização 
e a mobilização em prol do tema 
de diversidade e inclusão. Com o 
objetivo de educar e sensibilizar, 
os colaboradores da Bradesco 
Seguros têm acesso a diversos 
cursos on-line com essa temática, 
por exemplo, Diversidade 
como Estratégia de Liderança, 
Diversidade a Favor das Relações, 
Inclusão e Carreira da Comunidade 
LGBTI+ no Mercado de Trabalho e 
Percepção e Julgamento.

Como Grupo Segurador, 
comprometemo-nos com os 
temas de diversidade e inclusão 
e estamos alinhados com o 

compromisso da Organização, 
que está inserida nos seguintes 
normativos: Código de Conduta 
Ética, Política de Direitos Humanos, 
Política de Gerenciamento dos 
Recursos Humanos, Política de 
Diversidade e Inclusão e Política de 
Treinamento e Desenvolvimento. 

Adicionalmente, somos membros 
do Comitê de Sustentabilidade 
e Diversidade da Organização 
Bradesco, o qual é composto 
por Membros do Conselho de 
Administração e da Diretoria 
Executiva, compreendendo 
executivos do Grupo Bradesco 
Seguros. Contamos também com 
o Programa de Palestras Você em 
Foco Bradesco Seguros, que busca 

2017 2018 2019 2020

POR GÊNERO

Feminino 50,7 50,5 50,27 50,52

Masculino 49,3 49,5 49,73 49,48

POR FAIXA ETÁRIA

Até 30 anos 39,93 38,20 38,52 34,30

De 30 a 50 52,49 53,58 54,04 57,78

Acima de 50 7,58 8,22 7,44 7,91

POR RAÇA/ETNIA E MINORIAS

Brancos 73,8 72,7 71,90 71,28

Negros 24,5 25,3 26,50 26,51

Amarelos 1,5 1,5 1,50 1,51

Indígenas 0,2 0,1 0,10 0,15

PcDs 3,17 3,48 4,1 4,69

INDICADORES GERAIS DE DIVERSIDADE NO QUADRO FUNCIONAL (%) 
SASB FN-AC-330a.1, FN-IB-330a.1

proporcionar o autoconhecimento 
e desenvolvimento dos nossos 
funcionários com palestras que 
tratam de temas relevantes e atuais 
para a vida pessoal e profissional. 

Em outubro de 2020, o Programa 
apresentou uma live sobre 
Diversidade, que contou com 
a participação de Nana Lima, 
cofundadora da consultoria 
de inovação social Think Eva. 
O evento, transmitido para 
funcionários, amigos e familiares 
do Grupo Bradesco Seguros, 
abordou conceitos fundamentais 
do tema com dicas importantes 
para se viver a diversidade na 
prática. No total, 448 pessoas 
participaram da live.

Diversidade no Grupo Bradesco Seguros
GRI 103-2 e 103-3: Diversidade e Igualdade de Oportunidades; 405-1

Nota: Há um percentual de 0,55% de raça/etinia “não declarado” que somam os 100%.
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Nota: Não considera exterior e expatriados.

2017 2018 2019 2020

H M H M H M H M

Diretoria + Conselho  
de Administração 0,1 0,0 0,1 0,0 0,15 0,01 0,16 0,01

Superintendência 0,1 0,0 0,4 0,1 0,42 0,11 0,17 0,03

Gerência 10,0 5,2 8,1 4,0 7,93 3,92 8,22 4,06

Supervisão/ 
Administrativo 23,2 27,2 29,7 35,6 29,9 34,48 29,98 35,77

Operacional 14,6 16,7 9,6 9,1 10,30 9,88 10,11 9,72

Aprendiz 0,7 0,4 0,5 0,8 0,46 0,79 0,20 0,33

Estagiário 0,8 0,8 1,1 0,9 1,17 1,08 0,63 0,61

Total geral 49,3 50,7 49,5 50,5 49,7 50,27 49,48 50,52

GRI 102-8; 405-1 I SASB FN-AC-330a.1, FN-IB-330a.1
PERCENTUAL DE FUNCIONÁRIOS POR CATEGORIA FUNCIONAL E GÊNERO (%)
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Raça/Etnia 

Há 16 anos mantemos uma parceria de 
sucesso com a Faculdade Zumbi dos 
Palmares (FAZP), um dos mais robustos e 
constantes programas de inclusão social e 
de capacitação profissional do País. Com 
base no programa, contratamos estagiários 
para atuar em diferentes áreas de negócio. 
A Universidade Corporativa Bradesco 
(Unibrad) também participa da iniciativa, 
colaborando com o desenvolvimento de 
competências dos jovens. 

Desde sua implantação, mais de 450 
jovens foram já atendidos. Após o término 
do período de estágio, sempre que há 
oportunidades abertas, a Organização 
reconhece aqueles que apresentaram 
avaliação positiva ao integrá-los ao quadro 
de funcionários. Os índices de efetivação 
são excelentes, chegando a 80% em 
algumas turmas. 

Outro importante projeto é o Somamos 
– Rede de Inclusão pela Diversidade. 
Resultado da parceria entre Bradesco, 
Instituto Febraban de Educação (INFI-
Febraban), Ministério Público do Trabalho, 
Associação Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro e de Capitais 
(Anbima), Faculdade Zumbi dos Palmares, 
Iniciativa Empresarial Pela Igualdade Racial 
e outros, o programa objetiva desenvolver 
capacitação profissional gratuita para 
jovens negras e negros, ampliando 
oportunidades no mercado de trabalho. 

Em 2020, participamos da Feira de 
Profissões da FAZP, que promove, 
proporciona e amplia a capacitação 
social e intelectual dos alunos e dos 
participantes. Em nosso stand, diversos 
visitantes puderam obter informações 
sobre participação em nosso processo 
seletivo e conhecer oportunidades de 
carreira na Organização.

Também esse ano, fomos apoiadores do 
movimento e conferência AfroPresença, 
um encontro virtual entre poder 
público, setor privado e organizações 
nacionais e internacionais para promover 
empoderamento e mais oportunidades 
de emprego para a juventude negra. 
Estivemos presentes nos três dias 
de evento. Nossos profissionais 
inspiraram os participantes por meio 
de painéis sobre autoconhecimento, 
carreira, liderança, tecnologia, finanças, 
acessibilidade e outros.

Na Virada da Consciência 2020, evento 
que reúne diversas ações para a promoção 
e valorização da diversidade racial, 
fomos parte da Black Tek Fest – Feira 
de Experiências Tecnológicas, Inovação, 
Afroempreendedorismo e Negócios, com 
palestras como TI Como Oportunidade 
para Pessoas Negras e Apresentações no 
Universo On-line.

GRI 103-2 e 103-3: Diversidade e Igualdade de Oportunidades
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Além de patrocinadores das Jornadas 
da Diversidade, que realizam seminários 
sobre a diversidade racial no ambiente 
corporativo, o coordenador do Grupo de 
Afinidade AfroBra integrou o painel O Papel 
dos Comitês de Diversidade Racial nas 
Empresas: Práticas e Desafios. 

Ainda, fomos patrocinadores e 
participamos do Fórum Sim à Igualdade 
Racial, realizado pelo Instituto Identidades 
do Brasil (ID_BR), que conecta profissionais 
negros às empresas que, como nós, atuam 
em prol da diversidade racial.

Permanecemos signatários da Iniciativa 
Empresarial Pela Igualdade Racial, 
plataforma de articulação entre 
empresas comprometidas em buscar um 
desempenho significativo na abordagem 
da temática étnico-racial. O Bradesco foi 
uma das empresas que liderou o ranking de 

inclusão racial em 2020. Fomos destaque 
no Índice de Inclusão Racial Empresarial, 
desenvolvido pelo DataZumbi, instituto 
de pesquisas da Faculdade Zumbi dos 
Palmares idealizado pela Iniciativa 
Empresarial pela Igualdade Racial em 
parceria com a Faculdade Zumbi dos 
Palmares e Sociedade Afrobrasileira de 
Desenvolvimento Sociocultural (Afrobras).

Ainda em 2020, recebemos mais 
indicadores positivos sobre o impacto de 
nossas iniciativas. Fomos reconhecidos, 
pelo segundo ano consecutivo, no 
ranking Étnico-Racial organizado pelo 
Great Place to Work (GPTW), no qual 
somos considerados uma das melhores 
empresas étnico-raciais, e no Prêmio 
Sim à Igualdade Racial, conduzido pelo 
Instituto ID_BR e pelo GPTW.

26,5% DE 
FUNCIONÁRIOS
NEGROS

Em 2020, um ano tão importante para a luta 
antirracista, levamos ao ar o encontro Bradesco 

de Vozes Brasileiras (Bravoz), um projeto 
multimídia para celebrar a música e a arte no 

Brasil, potencializando os artistas negros e 
o protagonismo em seus negócios. Em 20 de 
novembro, Dia da Consciência Negra, a série 

culminou em uma megalive em parceria com o 
YouTube. Só na live, foram mais de 2,5 milhões de 

visualizações e mais de 10 mil comentários.
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 2017 2018 2019 2020

Branca Negra Amarela Indígena Não 
informado Branca Negra Amarela Indígena Não 

Informado Branca Negra Amarela Indígena Não 
informado Branca Negra Amarela Indígena Não 

Informado

Diretoria +  
Conselho

0,098 0,009 0,005 0,000 0,036 0,106 0,010 0,003 0,000 0,028 0,124 0,010 0,002 0,000 0,032 0,134 0,010 0,003 0,000 0,032

Superin-
tendência

0,171 0,005 0,006 0,000 0,000 0,164 0,005 0,007 0,000 0,000 0,450 0,063 0,012 0,000 0,000 0,183 0,011 0,007 0,000 0,000

Gerência 9,294 2,394 0,245 0,018 0,012 9,418 2,440 0,255 0,017 0,015 9,061 2,501 0,250 0,018 0,014 9,343 2,666 0,238 0,018 0,012

Supervisão/ 
Administração

46,576 13,944 0,994 0,091 0,167 46,668 14,615 0,992 0,090 0,201 46,923 15,559 0,983 0,094 0,218 48,224 16,196 1,027 0,099 0,205

Operacional 15,610 7,160 0,205 0,045 0,136 14,118 7,128 0,211 0,038 0,218 12,694 7,023 0,221 0,030 0,220 12,256 7,096 0,209 0,031 0,237

Aprendiz 0,578 0,568 0,016 0,003 0,004 0,609 0,607 0,019 0,006 0,013 0,630 0,590 0,020 0,005 0,013 0,256 0,255 0,006 0,002 0,010

Estagiário 1,106 0,462 0,038 0,000 0,004 1,433 0,514 0,037 0,001 0,014 1,562 0,598 0,039 0,001 0,042 0,883 0,275 0,020 0,001 0,055

Total geral 73,433 24,542 1,510 0,156 0,359 72,517 25,319 1,524 0,152 0,488 71,445 26,342 1,526 0,148 0,538 71,279 26,509 1,509 0,151 0,552

Notas: Não são considerados os Membros do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária, funcionários do exterior, expatriados e os colaboradores terceiros.
Há um percentual de 0,55% de gênero “não declarado” que somam os 100%.

GRI 405-1 I SASB FN-AC-330a.1, FN-IB-330a.1

GRI 102-8

PORCENTAGEM DE FUNCIONÁRIOS POR CATEGORIA FUNCIONAL E POR RAÇA/ETNIA (%) 

PORCENTAGEM DE FUNCIONÁRIOS POR TIPO DE EMPREGO E GÊNERO (%)

Notas: Não são considerados funcionários do exterior, expatriados e os colaboradores terceiros. Finalizamos 2020, com 74,4% de brancos, 23,35% de 
negros, 1,74% de amarelos e 0,14% de indígenas em cargos de gestão. 

2017 2018 2019 2020

H M Total H M Total H M Total H M Total

Jornada  
integral 37,31 37,35 74,66 36,26 36,36 72,62 38,09 38,76 76,85 37,92 39,19 77,11

Jornada parcial 
(meio período) 11,93 13,41 25,34 13,10 14,28 27,38 11,51 11,64 23,15 11,46 11,43 22,89

Total 49,24 50,76 100 49,36 50,64 100 49,60 50,40 100 49,38 50,62 100
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Desde junho de 2020, todas as 
nossas campanhas são acessíveis 
para pessoas com deficiência visual 
e auditiva. Em linha com o propósito 
do Bradesco de promover a inclusão, 
todos os filmes publicitários têm 
versões com tradução e em Libras e 
legenda, além de audiodescrição, em 
uma playlist exclusiva no canal do 
Bradesco no YouTube. Dessa forma, 
o banco democratiza o acesso desse 
público ao conteúdo da marca.

Além disso, o Programa Bradesco 
de Capacitação à Pessoa com 
Deficiência, realizado por meio 
de uma sólida parceria com a 
Fundação Bradesco desde 2010, 
promove inclusão, igualdade de 
oportunidades e emancipação 
econômica, além de inserção 
e permanência no mercado de 
trabalho para profissionais com 
deficiência. Imediatamente após a 
admissão, os novos funcionários 
iniciam o curso de Gestão Bancária.

Durante seis meses, eles são 
capacitados em aspectos teóricos 
e comportamentais, incluindo 
atividades práticas na rede de 
agências. Nesse período, eles já 
recebem remuneração e benefícios.

Em março de 2020, iniciamos a 
nova turma do Programa Bradesco 
de Capacitação à Pessoa com 
Deficiência, em uma ação de 
integração para conhecer as 
diversas áreas com as quais 
poderão se relacionar durante sua 
carreira na Organização, como a 
Unibrad e o Grupo de Afinidade e 
Voluntariado. Além disso, um tour 
apresentou a Cidade de Deus e 
a Fundação Bradesco aos novos 
funcionários, para que pudessem 
conhecer suas histórias e atuações.

Na ocasião, também proporcionamos 
aos novos funcionários uma visita 
ao Centro Paralímpico Brasileiro. 
O tour contou com um guia, que 
apresentou a infraestrutura e as 
modalidades esportivas e conectou 
os funcionários em conversas com 
treinadores e atletas. Mais tarde, na 
Unibrad, os funcionários puderam 
prestigiar uma maravilhosa conversa 
com um ex-atleta paraolímpico de 
tênis de mesa, refletindo sobre o 
protagonismo do atleta em seus 
treinos e competições e sobre o 
protagonismo do profissional do 
mundo corporativo.

pessoas com deficiência

4.248

Respeitando o isolamento social 
necessário ao enfrentamento 
da pandemia da covid-19, nosso 
curso foi adaptado, passando a 
funcionar virtualmente.

Em celebração ao Dia Nacional da 
Luta das Pessoas com Deficiência, o 
Bradesco realizou o evento Eu Somo, 
uma iniciativa do Grupo de Afinidade 
de Pessoas com Deficiência, o 
Somar. O encontro contou com uma 
conversa com três funcionários 
membros do Grupo de Afinidade 
(GA), sensibilizando os mais de 300 
participantes sobre como cada um 
pode somar na construção de uma 
empresa mais inclusiva e diversa.

Também patrocinamos e 
participamos da Feira Internacional 
de Tecnologias em Reabilitação, 
Inclusão e Acessibilidade 
(Reatech), realizada bianualmente 
e considerada a principal feira 
do setor na América Latina. 
Em 2019, em nosso estande, 
promovemos um espaço de 
inclusão, transformação, empatia 
e conexão por meio de bate-papo 
com funcionários e convidados.

Inclusão de Pessoas com Deficiência 
GRI 103-2 e 103-3: Diversidade e Igualdade de Oportunidades
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Em um cenário tão desafiador quanto o que 
atravessamos em 2020, a acessibilidade se consolidou como 
peça-chave para entrega de experiências e soluções digitais 

que proporcionam amplo alcance aos nossos produtos e 
serviços financeiros. Foram testados sites e aplicativos para 

identificação da aderência de acessibilidade em nossos mais variados projetos. 
Com a mudança de comportamento, entre outros fatores, foi fundamental  

continuarmos presentes no apoio aos funcionários que atuaram no atendimento ao 
cliente na rede de agências, por meio de informações e treinamentos que contribuíssem 

para o relacionamento com as pessoas com deficiência e abordando as perguntas: De 
que forma conduzir uma pessoa com deficiência visual sem tocá-la fisicamente?; e Qual a 
melhor maneira de me comunicar com surdos utilizando máscara?. Nesse sentido, mais de 

7 mil funcionários foram alcançados. O papel da acessibilidade nesse contexto permitiu que 
minimizássemos ao máximo a exposição das pessoas ao vírus e necessidades de deslocamento. 

BRADESCO  Relatório Integrado 2020

Ações de  
Acessibilidade em 2020 
GRI 102-43; 102-44; 103-2; 103-3; FS7; FS14

PORCENTAGEM DE REPRESENTANTES DE MINORIAS E/OU GRUPOS VULNERÁVEIS 
DENTRE OS FUNCIONÁRIOS, POR CATEGORIA FUNCIONAL (%) GRI 405-1

PcDs

2017 2018 2019 2020

Diretoria + Conselho de Administração 0,00 0,00 0,0 0,00 

Superintendência 0,00 0,00 0,0 0,00 

Gerência 0,07 0,08 0,1 0,09 

Supervisão/Administrativo 1,35 1,95 1,8 1,78 

Operacional 1,75 1,45 2,2 2,83 

Aprendiz 0,00 0,00 0,0 0,00 

Estagiário 0,00 0,00 0,0 0,00 

Total geral 3,17 3,48 4,1 4,69 

Pensando em nossos funcionários 
que se comunicam em Libras e 
estão atuando em home office, 
disponibilizamos intérpretes para 
apoiar em reuniões com gestores. 
A interpretação em Libras aparece, 
ainda, em muitas de nossas lives 
sobre os temas mais relevantes 
para o momento. Como mais uma 
ferramenta para inclusão, nossos 
e-mails marketing são enviados 
com um link no fim da peça de 
comunicação que dá acesso ao 
conteúdo em Libras.

Desde 2019, fazemos parte do 
The Valuable 500, um movimento 
global que estimula a inclusão de 
pessoas com deficiência na agenda 
da liderança empresarial. Em 2020, 
recebemos do instituto GPTW o 
Destaque Pessoas com Deficiência 
por nossas práticas de recrutamento, 
tecnologia assistida e ambiente  
de trabalho acessível. 
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Equidade de Gênero

Contamos atualmente com 50,6% 
de mulheres na Organização – nossa 
força comercial, por exemplo, já é 
predominantemente feminina com 
52,30% de mulheres em cargos de 
gerência, em funções que geram 
receita. Trabalhamos para estimular 
o seu crescimento profissional e para 
que cada vez elas ocupem mais cargos 
de liderança. Do total da força de 
trabalho, 38,62% de mulheres atuam 
em posições de gerência júnior, média 
e sênior (sendo 37,36% em gestão de 
primeira linha); e 34,82% em cargos 
STEM (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics); e 11,11% em posições 
da Alta Administração. Nosso objetivo é 
manter entre 45% e 55% de mulheres no 
quadro funcional em 2021.

Aderimos voluntariamente a 
compromissos nacionais e internacionais 
com o tema, que amparam nossa 
atuação e nos mantêm à frente das mais 
efetivas estratégias para diversidade e 
inclusão de mulheres. Somos signatários 
dos Princípios de Empoderamento da 
Mulher (WEPs) e do HeforShe, criados 
pela Organização das Nações Unidas, e 
aderimos à Coalizão Empresarial pelo fim 
da Violência contra Mulheres e Meninas.

Também temos uma parceria com 
a startup social Laboratória, com 
um programa de seis meses para o 
desenvolvimento de mulheres – formadas 
em escolas públicas ou com bolsa de 
estudos – em diversas especializações 
da área de tecnologia, além de auxiliar as 
alunas na conquista de empregos na área. 
Algumas das alunas que se destacam são 
entrevistadas por nosso Departamento 
de Recursos Humanos e por líderes 
do Banco e passam a fazer parte do 
nosso time. Nos três anos de parceria, já 
somamos 34 contratações, além do apoio 
na formação de mais de 240 alunas.

Muitos de nossos benefícios também 
têm na mulher seu principal propósito, 
como o Juntos pela Gestação Saudável, 
que acompanha o desenvolvimento da 
gestação de funcionárias ou de familiares 
de funcionários. Aderimos, ainda, ao 
Programa Empresa Cidadã, que garante 
às nossas funcionárias a ampliação da 
licença-maternidade para 180 dias.

O posterior acompanhamento no retorno 
de licenças parentais é viabilizado 
pelo Lig Viva Bem, um dos canais 
disponibilizados pela Organização 
com foco na Qualidade de Vida, que 
também ampara e acolhe funcionários 
nesse momento de transição. Além 
disso, o Auxílio Creche e Babá está 

GRI 103-2 e 103-3: Diversidade e Igualdade de Oportunidades
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disponível para 100% dos funcionários 
e pode contribuir para abrandar a dupla 
jornada feminina. Alguns de nossos 
principais centros administrativos 
passaram a contar com salas de apoio ao 
aleitamento materno.

Celebrado em todo o mundo, fazemos 
parte do Outubro Rosa. O Bradesco 
estimula a participação de todos os 
funcionários na conscientização de 
medidas de prevenção e cuidados que 
podem ser adotados na luta contra o 
câncer de mama. Durante o mês, as 
funcionárias e dependentes do sexo 
feminino contam com isenção de 
coparticipação ao realizarem exames de 
colposcopia e mamografia.

Por meio do Programa de Bem-Estar e 
Qualidade de Vida do Bradesco – Viva 
Bem, em 2020, passamos a contar com 
uma linha exclusiva para amparar em 
situações de violência contra mulher. São 
diversos profissionais capacitados para 
atender a manifestações de funcionários 
ou de seus familiares, com apoio e 
orientações psicológicas, sociais, jurídicas 
e outras, com possibilidade de apoio 
presencial em casa, hospitais e delegacias.

Inaugurada em novembro de 2020, a 
trilha de conhecimento e sensibilização 
Violência contra a Mulher é da nossa 
conta, composta por cartilha, vídeo, 
podcasts e outros conteúdos sobre 
o tema, é alimentada mensalmente, 
informando e divulgando o acolhimento 
disponibilizado pela Organização.
Para fortalecer e inspirar a liderança 
feminina do Bradesco, contamos com 
duas edições do novo Fórum de Liderança 
Feminina, em janeiro e em março de 
2020. Em uma clara demonstração de 
que aqui existem oportunidades para 
o desenvolvimento profissional de 
nossas líderes, estimulando a confiança 
e encorajando-as a ousar, os eventos 
levantaram questões relevantes para 
as que, todos os dias, buscam formas 
de equilibrar uma vida pessoal feliz e 
saudável com o sucesso na carreira. 
Foram porta-vozes dos encontros 
importantes líderes da Organização, além 
da jornalista Mariana Ferrão, apoiadora 
do Programa de Bem-Estar e Qualidade 
de Vida do Bradesco – Viva Bem.

Ainda em março, como parte da Semana 
Internacional da Mulher e com uma 
missão transformadora, contamos com o 
workshop #InvistaComoUmaGarota, que 
trouxe para cerca de 200 funcionárias 
lições práticas sobre investimentos, 
tema geralmente associado a homens 
que, atualmente, representam a maioria 
dos investidores no Brasil.
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Ao longo do ano, participamos e 
promovemos eventos que fortalecem 
a presença feminina na Organização e 
na sociedade. Entre eles, o Encontro 
Empresarial Bradesco Empresas e 
Negócios – Empreendedorismo Feminino 
e o workshop Liderança Feminina.

Merece destaque o evento 
Bradesco Women, que incentiva o 
empreendedorismo e o empoderamento 
econômico feminino e, em 2020, assumiu 
o formato de live. A edição deste ano 
não contou com uma plateia, mas foi 
uma verdadeira manifestação artística, 
concluindo o calendário da série especial 
de oito lives do Bradesco Women, que 
reuniram nomes como Luiza Helena 
Trajano, Mafoane Odara, Djamila Ribeiro 
e Carla Tieppo, com moderação de Ana 

NO SEGMENTO 
PRIME,

71% 
DO QUADRO 
SÃO DO SEXO 
FEMININO

DOS CARGOS 
COMISSIONADOS 
OU DE CHEFIA,

50% 
SÃO OCUPADOS 
POR MULHERES

Paula Padrão e Rita Batista, totalizando 
quase um milhão de visualizações. 
 
A plataforma Bradesco Women engloba 
as frentes do banco voltadas ao público 
feminino, com o objetivo de apoiar 
discussões em torno do empoderamento 
e compartilhar visões para encorajar 
e inspirar mulheres contemporâneas 
a consolidar trajetórias vencedoras 
na vida pessoal e profissional. A 
plataforma já realizou eventos 
presenciais para mulheres de diferentes 
perfis econômicos, entre lideranças 
comunitárias, microempreendedoras, 
grandes empresárias, funcionárias e 
especialistas em diversas áreas do 
conhecimento e do empreendedorismo. 

Em 2020, como mais um reflexo de nosso 
cuidado com o tema, fomos eleitos uma 
das Melhores Empresas para a Mulher 
Trabalhar, em pesquisa conduzida pelo 
GPTW, conquistando o primeiro lugar 
entre as instituições financeiras e o sexto 
lugar no ranking geral.

Reconhecido como uma empresa que apoia 
e contribui com a equidade de gênero na 
Organização e na sociedade, o Bradesco 
permanece sendo parte do Bloomberg 
Financial Services Gender-Equality Index 
(BFGEI), sendo uma das quatro instituições 
brasileiras a figurar no ranking.
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CATEGORIA FUNCIONAL

2017 2018 2019 2020

Razão salário-base 
mulher/homem

Razão salário-base 
mulher/homem

Razão salário-base 
mulher/homem

Razão salário-base 
mulher/homem

Diretoria + Conselho  
de Administração 1,29 0,92 0,95 0,94

Superintendência 0,99 0,87 0,90 1,04

Gerência 0,85 0,87 0,89 0,90

Supervisão/Administrativo 0,88 0,88 0,89 0,89

Operacional 0,95 1,00 0,98 0,97

GRI 405-2
SALÁRIO E REMUNERAÇÃO DE MULHERES E HOMENS 

2017 2018 2019 2020

12,6 12,4 12,3 13,75

GRI 405-2

PROPORÇÃO ENTRE A MAIOR REMUNERAÇÃO E A 
REMUNERAÇÃO MÉDIA DA ORGANIZAÇÃO 

Nota: Considerando o salário-base + outros incentivos para os cargos em nível Executivo e Gerencial, temos razões de 0,95 e 0,88, respectivamente.
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Inclusão LGBTI+ 

No Bradesco, a inclusão LGBTI+ vem 
comemorando grandes avanços. O 
tema ganhou ainda mais relevância e 
nosso compromisso com o respeito 
foi ratificado com a nossa adesão ao 
Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, 
um movimento empresarial com atuação 
permanente que reúne grandes empresas 
em torno de compromissos de respeito e 
promoção de direitos humanos LGBTI+ no 
ambiente empresarial e na sociedade.

Reafirmando nosso compromisso com o 
respeito aos direitos humanos e com a 
igualdade de oportunidades, cuidamos 
para que nossos funcionários e seus 
dependentes, independentemente 
de sua orientação sexual, possam 
desfrutar das mesmas oportunidades e 
benefícios, como a inclusão do cônjuge 
nos planos de saúde e odontológico e 
as licenças parentais.

As ações que promovem qualidade 
de vida e que são extensivas aos 
dependentes – como parcerias com 
farmácias, academias, salões de beleza, 
vacinação contra gripe e o direito ao uso 
das áreas de lazer mantidas na Cidade 
de Deus, em Osasco – também incluem 
casais homoafetivos. 

Importante destacar que os nossos 
sistemas permitem a identificação dos 
funcionários por meio do nome social. 

Em 2020, respeitando a saúde e o 
isolamento social justificado pela 
pandemia do Coronavírus, adequamos 

as comemorações sem deixar de lado o 
respeito e a força com os quais tratamos 
do tema. Convidamos todos os nossos 
funcionários para um evento virtual 
chamado Ser LGBTI+: De Stonewall 
a 2020, que abordou as principais 
conquistas e desafios da população 
LGBTI+ nos últimos 50 anos.

Na data, foi anunciado o lançamento 
do curso on-line Inclusão e Carreira 
da Comunidade LGBTI+ no Mercado 
de Trabalho, disponível para todos 
os funcionários, para ampliar o 
entendimento do tema e sensibilizar 
o público sobre seu papel como 
colaborador e cidadão em relação às 
questões LGBTI+, sendo ou não parte 
dessa população.

Pelo segundo ano consecutivo, fizemos 
parte da Feira DiverS/A, antigo Reaching 
Out Brasil. Adaptado para o ambiente 
virtual, o evento proporcionou palestras 
com especialistas e profissionais, além de 
workshops de desenvolvimento e sessões 
de mentoria, sempre com as empresas 
que mais se destacam na valorização  
da diversidade e na inclusão de 
profissionais LGBTI+. 

Ainda, permanecemos apoiadores do 
movimento OUTStand, composto por 
empresas do mercado financeiro que 
encorajam e mobilizam reflexões sobre 
o tema LGBTI+ em seus ambientes de 
trabalho, promovendo diversidade  
e inclusão. 

BRADESCO  Relatório Integrado 2020

GRI 103-2 e 103-3: Diversidade e Igualdade de Oportunidades
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Acreditamos na saúde como vetor de 
transformação na vida das pessoas. 
Por isso, prevalece na Organização uma 
cultura baseada na prevenção e na 
promoção de hábitos e comportamentos 
saudáveis. Nosso Programa de Bem-Estar 
e Qualidade de Vida do Bradesco – Viva 
Bem, estruturado em três grandes pilares 
– equilíbrio, saudável e movimento – 
proporciona o suporte necessário para 
que os funcionários tenham o nosso 
cuidado em todas as etapas de sua 
jornada, nos aspectos profissional e 
pessoal. Por essas práticas, recebemos 
em 2020 o Prêmio Nacional de Qualidade 
de Vida (PNQV), com a Certificação Ouro e 
Excelência em Gestão.

Para nós, é essencial que nossos 
funcionários possam equilibrar a vida 
pessoal e profissional. Nesse sentido, 
contamos com o Programa de Bem-Estar 
e Qualidade de Vida do Bradesco – Viva 
Bem, que fortalece as práticas de bem- 
-estar e qualidade de vida na Organização. 

Foco em Saúde e Bem-Estar
GRI 403-5, 403-6 

Além das ações presenciais, o programa 
disponibiliza um amplo conteúdo digital 
– formato que garantiu a continuidade 
e assiduidade do programa ao longo do 
isolamento social em 2020 – e que fica 
disponibilizado no portal corporativo, 
no qual os funcionários têm acesso livre 
a informações atualizadas sobre saúde, 
bem-estar e qualidade de vida por meio 
de vídeos, podcasts e do aplicativo 
getAbstract, que conta com resumos de 
livros e TEDs com conteúdos variados.  
Em 2020, foram mais de 140.824 acessos 
aos conteúdos digitais.

O programa se divide em três frentes: Viva 
Bem em Equilíbrio, Viva Bem Saudável e 
Viva Bem em Movimento.
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Viva Bem em Equilíbrio

Engloba iniciativas que promovem a 
saúde emocional e a prevenção, como 
o Programa de Saúde Emocional, que 
realiza encontros presenciais com 
funcionários para sensibilização sobre o 
tema, priorizando a prevenção. A partir de 
março, devido ao cenário de pandemia, 
realizamos encontros virtuais para falar 
sobre saúde emocional e outros temas 
associados a saúde e bem-estar, incluindo 
técnicas ou exercícios para consciência 
corporal, como respiração consciente 
e meditação com os funcionários, com 
mais de 9.000 participações. O Programa 

de Apoio à Maternidade e Paternidade 
oferece acolhimento aos funcionários 
que estão retornando ao trabalho. Para 
os demais funcionários que saem de 
licença e retornam à Organização, existe o 
Programa de Reabilitação Profissional, que 
busca assegurar uma adequada reinserção 
ao ambiente de trabalho. No Programa 
de Desenvolvimento Organizacional 
para Melhoria Contínua das Relações de 
Trabalho, o foco é sensibilizar os gestores 
para garantir um ambiente saudável, 
seguro e cooperativo, que aumente a 
satisfação dos funcionários.

No mês de setembro, sensibilizamos nosso time em relação à 
importância da prevenção e valorização da vida, por meio de 

divulgações corporativas sobre os canais de apoio para promover 
a saúde mental e oferecer suporte para quem precisa de ajuda. 

Por meio do programa LIG Viva Bem, disponibilizamos escuta 
e acolhimento, inclusive com possibilidade de apoio emocional 

presencial para funcionários e dependentes. 

Também divulgamos o canal exclusivo para atendimento de 
situações de violência de gênero, por meio do telefone 0800 580 

0207, que funciona 24 horas, sete dias por semana, com apoio 
social, emocional, jurídico e orientação financeira.

Campanha 
Setembro Amarelo

O CANAL EXCLUSIVO 0800 580 0207 
OFERECE GRATUITAMENTE ATENDIMENTO 
DE SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
E DE GÊNERO 24 HORAS POR DIA, 
SETE DIAS POR SEMANA, DE MODO 
CONFIDENCIAL. É OFERECIDO APOIO 
EMOCIONAL, SOCIAL E JURÍDICO; E 
ORIENTAÇÃO E SUPORTE FINANCEIRO
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Anualmente, realizamos a campanha de 
vacinação contra influenza e H1N1 para 
todos os funcionários sem custo e para 
dependentes com valor diferenciado. Em 
2020, foram aplicadas 83.065 doses. 

As ações do Outubro Rosa e Novembro 
Azul têm por objetivo a conscientização 
sobre o rastreamento precoce de 
cânceres como o de mama, colo de 
útero e próstata; e incluem palestras 
com médicos, comunicações no portal 
corporativo e isenção da coparticipação 
dos funcionários e dependentes na 
realização de exames preventivos.

Incentivamos a alimentação saudável 
e a mudança de atitude em favor do 
bem-estar. Disponibilizamos máquinas 
de snacks com frutas, sucos e lanches 
naturais, que oferecem aos funcionários 
a oportunidade de adotar hábitos mais 
saudáveis no ambiente corporativo. Além 
disso, o programa oferece apoio nutricional 
e disponibiliza até quatro sessões com 
nutricionista, de forma gratuita para 
funcionários e núcleo familiar. 

Disponibilizamos lactários em alguns 
prédios administrativos, para que as mães 
que retornam de licença-maternidade 
tenham um espaço reservado para retirada 
e armazenamento de leite materno como 
incentivo à manutenção da amamentação.

AMBULATÓRIOS MÉDICOS
DISPONIBILIZAMOS NOVE UNIDADES DE 
AMBULATÓRIOS MÉDICOS CORPORATIVOS, 
EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, 
OFERECENDO, PARA FUNCIONÁRIOS E 
COLABORADORES, PRONTO ATENDIMENTO 
CLÍNICO, COLETA DE EXAMES 
LABORATORIAIS E CONSULTAS COM 
ESPECIALISTAS COMO GINECOLOGISTA, 
CARDIOLOGISTA E MÉDICO DE FAMÍLIA. 
ESTIMULANDO O CUIDADO COM A SAÚDE, 
FORNECENDO ATENDIMENTO COM 
QUALIDADE E REDUZINDO O TEMPO  
DE DESLOCAMENTO 

APOIO MÉDICO
EQUIPE MÉDICA DISPONÍVEL PARA 
ACOMPANHAR E ORIENTAR NO CASO DE 
DÚVIDAS DOS FUNCIONÁRIOS, POR MEIO  
DE CONTATO TELEFÔNICO

Viva Bem Saudável

Essa frente contempla diversas iniciativas 
de promoção da saúde e prevenção 
de doenças. O Programa Gestação 
Saudável é aberto a funcionárias e 
dependentes e inclui o acompanhamento 
da gestação até o pós-parto imediato 
para prevenir, identificar e monitorar 
riscos gestacionais. Em 2020, o programa 
acompanhou 132 gestantes. 

Além disso, promove ações com 
foco nas doenças cardiovasculares, 
monitoramento de pressão arterial 
e bioimpedanciometria. Aqueles 
funcionários cujos exames apresentaram 
alterações foram direcionados para 
acompanhamento especializado.
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Viva Bem em Movimento

Nessa frente, o foco é melhorar a 
qualidade de vida de funcionários e 
familiares por meio do estímulo à prática 
de atividades físicas. Há descontos e 
outras vantagens em academias de todo 
o Brasil e muitas de nossas unidades 
disponibilizam bicicletários. A estrutura 
do Núcleo Cidade de Deus, em Osasco 
(SP), oferece aos funcionários e suas 
famílias amplo espaço arborizado com 
piscinas, praça de esportes com quadras 
poliesportivas e pista de atletismo. Na 
praça de esportes, há atividades como 
yoga, pilates e zumba, conduzidas por 
educadores físicos. Organizamos, ainda, 
campeonatos de vôlei, futebol e futsal 
entre os departamentos. 

Também disponibilizamos uma ampla 
academia para os nossos funcionários na 
matriz, com aulas de diversas modalidades 
para proporcionar um estilo de vida 
saudável. Para contribuir com a autoestima 
e o bem-estar dos funcionários, mantemos 
também convênios com salões de beleza, 
que garantem preços diferenciados, além de 
espaços com lavanderia, costureira, mercado 
e cabelereiro e manicure dentro da matriz, 
para proporcionar maior funcionalidade na 
rotina dos nossos funcionários.

Em 2020, devido a pandemia, adaptamos o 
Programa Vem Pra Pista para o meio on-line. 
Disponibilizamos uma consultoria esportiva, 
que coordena aulas de ioga, pilates, 
treinamento funcional e dança, com mais  
de 1.200 participações.

   Programas de apoio, como  
Gestação Saudável, Reabilitação 
Profissional e encontros de  
Habilidades Socioemocionais.

   Ações de prevenção cardiovascular, 
visual e oncológica.

   Parcerias com academias, salões  
de beleza e farmácias.

 

   Lig Viva Bem: serviço de apoio 
psicossocial, com acesso gratuito 
24 horas por dia, sete dias por 
semana. Disponível para funcionários 
e dependentes. Em 2020, o canal 
absorveu os contatos receptivos 
para situações de covid-19 
envolvendo funcionários e familiares, 
com orientação, aconselhamento e 
apoio. No período, foram realizados 
193.085 acompanhamentos.

Ações do Programa de Bem-Estar e 
Qualidade de Vida do Bradesco – Viva Bem

24
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Sistema de Gestão de 
Segurança e Saúde Ocupacional 

 
Nosso Sistema de Gestão de Segurança 
e Saúde Ocupacional abrange todas 
as empresas da Organização e está 
baseado nas 20 diretrizes estratégicas 
para a segurança e saúde da 
Organização Internacional do Trabalho 
(OIT). Certificado pela norma OHSAS 
18.001 e pelo Sistema de Gestão de 
Responsabilidade Social Corporativa 
do Bradesco, é auditado anualmente 
por órgão certificador credenciado e 
independente. Outros exemplos da gestão 
que fazemos de segurança e saúde 
são: Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA), Programa de Análise 
Ergonômica (AE) e Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

Plano de saúde  
e odontológico 

Nossos funcionários e seus dependentes 
dispõem de plano de saúde e odontológico 
com padrão de internação em quarto 
privativo totalmente custeados pelo Banco. 
A Bradesco Saúde consolidou-se líder no 
mercado de saúde suplementar brasileiro, 
devido à atenção dada às necessidades 
dos segurados e à parceria com a rede 
referenciada. O plano de saúde possui 
cobertura para consultas médicas, 
cirurgias de urgência, emergência e 
eletivas (inclusive transplantes de 
todos os tipos), atendimento obstétrico, 
cirurgias refrativas de miopia e 
hipermetropia, internações hospitalares 
(sem limite de prazo de internação, 
inclusive em UTI), atendimento 
ambulatorial, exames, terapias, 
psiquiatria, remoção em ambulância, 
planejamento familiar e tratamento da 
AIDS (com reembolso de medicamentos 
prescritos para o tratamento da doença). 
Além disso, inclui tratamentos não 
tradicionais como diálise, acupuntura, 
homeopatia, Reeducação Postural Global 
(RPG), válvula cardíaca, fisioterapia, 
nutrição, psicoterapia e fonoaudiologia. 

Cuidado Pleno com Nossas Pessoas 
GRI 401-2

GRI 103-2 e 103-3: Saúde e Segurança 
do Trabalhador; 403-1; 403-2; 403-3; 
403-4; 403-5; 403-6; 403-7; 403-8
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Campanha de vacinação  

Realizamos anualmente a campanha de 
vacinação contra influenza e H1N1 para 
todos os funcionários sem custo e para 
dependentes com valor diferenciado. Em 
2020, realizamos drive-thru na matriz da 
Cidade de Deus para imunizar funcionários 
e dependentes de forma segura no 
período da pandemia e seguimos com 
o modelo de vacinação in loco na rede 
de agências e disponibilizamos clínicas 
parceiras em todo o País. O total de doses 
aplicadas em 2020 foi de 83.065.

Licença-maternidade  
e licença-paternidade  
GRI 401-3

Além do tempo estabelecido pela 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
as funcionárias podem optar por aderir 
a mais 60 dias, totalizando 180 dias de 
licença-maternidade remunerada. Já os 
pais, além do período estabelecido em 
lei, podem optar pela licença estendida 
de 15 dias, totalizando 20 dias de licença-
paternidade remunerada. Nos dois tipos 
de licença, o direito se estende também 
para casos de adoção. As licenças 
parentais também são extensíveis a 
casais homoafetivos.

No Bradesco, possuímos um programa de 
acompanhamento que tem como objetivo 
amparar os funcionários no retorno de 
licenças-maternidade e paternidade por 
meio do apoio de psicólogos e assistentes 
sociais, que procuram acolher, orientar e 
oferecer auxílio para encontrar o equilíbrio 
entre as vidas pessoal e profissional. 

O Programa de Apoio a Maternidade 
e Paternidade também acompanha 
o desenvolvimento da gestação até 
o pós-parto e possui iniciativas para 
promover a manutenção do aleitamento 
materno após o retorno ao trabalho com 
a disponibilização de salas equipadas e 
estruturadas, em centros administrativos, 
para extração do leite materno e 
armazenamento em condições ideais.

2017 2018 2019 2020

66,3 68,2 70,6 63,8

PERCENTUAL DE FUNCIONÁRIOS VACINADOS CONTRA A GRIPE (%)

Para 2021, temos a meta de vacinar 70,5% dos funcionários.
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2017 2018 2019 2020

Total de empregados que tiveram 
direito a usufruir de licença-
maternidade/paternidade

Homens 2.531 2.491 2.488 2.178

Mulheres 3.121 2.815 2.679 2.424

Total de empregados que tiraram a 
licença-maternidade/paternidade no 
ano vigente

Homens 2.166 2.249 2.328 1.963

Mulheres 3.121 2.815 2.673 2.412

Total de empregados que tiraram a 
licença-maternidade/paternidade no 
ano vigente, e cuja licença termina no 
ano vigente

Homens 2.164 2.180 2.232 1.892

Mulheres 1.766 1.510 1.485 1.253

Total de empregados que tiraram a 
licença-maternidade/paternidade no 
ano vigente, e cuja licença termina no 
ano seguinte

Homens 2 69 96 71

Mulheres 1.355 1.305 1.188 1.159

Total de empregados com expectativa  
de retorno no ano vigente

Homens N.A. 2.182 2.301 1.988

Mulheres N.A. 2.865 2.790 2.441

Total de empregados que retornaram 
ao trabalho, no período de relatório, 
após o término da licença-
maternidade/paternidade

Homens 2.163 2.103 2.288 1.980

Mulheres 1.735 2.721 2.770 2.428

Total de empregados que não 
retornaram ao trabalho, no período de 
relatório, após o término da licença-
maternidade/paternidade

Homens N.A. 79 13 8

Mulheres N.A. 144 20 13

Total de empregados que voltaram a 
trabalhar após a licença-maternidade/
paternidade e que ainda estiveram 
empregadas 12 meses após o retorno 
ao trabalho

Homens N.A. 1.927 2.026 2.119

Mulheres N.A. 1.497 2.602 2.487

Taxa de retorno
Homens N.A. 96% 99% 101%

Mulheres N.A. 95% 99% 101%

Taxa de retenção
Homens N.A. 89% 96% 93%

Mulheres N.A. 86% 96% 90%

Nota: Esta tabela contém a nova metodologia para o cálculo dos dados referente a licença-maternidade/paternidade, adotada a partir de 2018. Não considera 
exterior e expatriados.

LICENÇA-MATERNIDADE E PATERNIDADE GRI 401-3
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Plano de previdência 
complementar  

Oferecemos aos nossos funcionários 
um plano de previdência complementar 
em que a Organização participa com 5% 
da remuneração base do participante, 
inclusive no 13º salário. O plano 
possibilita a acumulação de recursos 
para complementação dos rendimentos 
quando da aposentadoria por tempo 
de contribuição e garante cobertura de 
uma renda vitalícia por invalidez, com 
reversão vitalícia de 50% ao cônjuge, e no 
falecimento, pensão vitalícia ao cônjuge e 
temporária aos filhos menores de 24 anos 
e inválidos, sem limite de idade.

Atendimento psicológico   

Além da cobertura de Atendimento 
Psicológico que já existe no Plano 
de Saúde, o programa Lig Viva Bem, 
oferece, desde 2014, serviços de 
orientação e aconselhamento, de 
acesso voluntário e gratuito, para 
nossos funcionários e seu grupo 
familiar. Disponível 24 horas, sete dias 
por semana, o atendimento é realizado 
por profissionais especializados, que 
fornecem orientação psicológica, jurídica, 
financeira, nutricional e apoio social 
em situações pessoais ou profissionais. 
Todas as ligações são tratadas de forma 
confidencial e segura. Por meio do canal 
é também possível solicitar suporte para 
tratamento de dependência química e 
violência doméstica.

Auxílio-creche/babá   

Contamos com o benefício do auxílio-
-creche/babá, para 100% do quadro 
de funcionários elegíveis. Efetuamos o 
pagamento desse benefício referente aos 
filhos até a idade de 71 meses (5 anos e 11 
meses). Para filhos com deficiência, que 
exijam cuidados permanentes, não existe 
a limitação de idade.

Seguro de vida em grupo, 
acidentes pessoais e 
assistência funeral

Benefícios oferecidos com custos 
e coberturas diferenciados para os 
funcionários. Ao aposentado que se desliga 
do quadro de funcionários é dada a opção 
de permanecer no grupo de segurados.

Vale-refeição 
e alimentação 

Os vales-refeição e alimentação são 
oferecidos a todos os funcionários 
desde sua admissão. Os valores são 
disponibilizados mensalmente em cartões 
magnéticos. Nossos funcionários podem 
optar por receber o vale-refeição somado 
ao vale-alimentação, ou vice-versa, de 
acordo com suas necessidades.
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Compras on-line

Um canal diferenciado de compras on-line, 
através do site Bradesco, onde o Bradesco 
negocia descontos especiais diretamente com 
os fornecedores de diversos produtos. Os 
funcionários também recebem por e-mail, as 
ofertas especiais.

Home office

Em 2019, a Organização Bradesco procedeu 
com uma prova de conceito para entender as 
suas particularidades e especificidades em 
termos de política, tecnologia e cultura para 
a implementação de um modelo de trabalho 
remoto corporativo.

Esta experiência foi importante para o 
enfrentamento da pandemia de covid-19 em 
2020 e permitiu que a Organização, ao longo 
do ano, pudesse colocar cerca de 94% do 
quadro de áreas administrativas em trabalho 
remoto e pelo menos 30% da rede de agências 
em esquema de revezamento semanal dos 
funcionários (serviço essencial), porém adiou 
a implantação do modelo corporativo até que 
tenhamos a situação estabilizada.

Em função da relevância do tema, a Organização 
Bradesco firmou com o Sindicato dos Bancários 
um Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) específico 
para as questões de teletrabalho. O acordo 
foi pioneiro no setor bancário e o Bradesco 
está trabalhando para o avanço do modelo 
corporativo. Entretanto, a aplicação do ACT, 
bem como o estabelecimento da política que 
regerá o assunto serão implementados após a 
estabilização da emergência de saúde pública 
resultante da covid-19.

Horário flexível 

Desde meados da década de 1990, 
instalamos o controle eletrônico de horário 
de trabalho. Em 2020, com grande parte 
dos funcionários atuando remotamente, 
instituímos o modelo de flexibilização 
de horário, desde que acordado com os 
gestores. Não há desconto no salário 
quando a jornada de trabalho não é 
cumprida integralmente na carga horária 
programada para o dia. Dessa forma, as 
horas negativas são abonadas sem impacto 
financeiro para o funcionário. Para os 
funcionários de departamentos e algumas 
empresas ligadas também existe a opção de 
compensação de horas. 

Desde setembro de 2013, os funcionários 
do banco passaram a obter o benefício 
do Dia de Folga Assiduidade, que pode 
ser usufruído uma vez ao ano (setembro a 
agosto), caso o funcionário não tenha falta 
não justificada no período anterior. A data 
pode ser escolhida pelo funcionário, em 
conjunto com o seu gestor.

2017 2018 2019 2020

3,64 3,57 3,36 3,23

TAXA DE ABSENTEÍSMO (%)

Nota: Percentual de dias programados.
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Programa Você em Foco – 
Grupo Bradesco Seguros

Criado em 2018, o programa Você 
em Foco tem como propósito o 
autoconhecimento, ampliação de 
repertório, cuidado com a saúde plena e 
humanização das relações por meio de 
palestras presenciais e on- -line sobre 
temas relevantes e atuais para a vida 
pessoal e profissional, destinado aos 
funcionários, parceiros de negócios, 

familiares e amigos. Também teve 
um destaque importante nesse ano, 
promovendo ações e programas voltados 
para a saúde emocional como: Gestão 
Emocional, o programa Mindfulness e 
Meditação; palestras sobre Diversidade; 
Mês da Mulher (Mulheres: Conhecimentos 
que Transformam); Dia das Mães; Dias 
dos Pais (Corresponsabilidade do Homem 
nas Relações Familiares); Dias melhores, 
totalizando 4.089 participações; e para 
liderança: Ética e Literatura e Cine Gestão.

BRADESCO  Relatório Integrado 2020
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Lançada em 2013, a Universidade 
Corporativa Bradesco (Unibrad) promove a 
educação para a excelência profissional e a 
mobilidade social. Sua missão é tornar-se 
referência em formação de competências e 
lideranças, fortalecendo o valor da marca e 
o compromisso social para a perpetuidade 
dos negócios do Bradesco.

Para isso, fornece soluções e experiências 
inovadoras de aprendizado e se faz 
presente em todas as regiões do País. 
A plataforma on-line conta com mais 
de 2 mil ferramentas de aprendizado e 
a instituição já foi reconhecida nacional 
e internacionalmente pelos renomados 
prêmios do Global Council of Corporate 
Universities, Cubic Awards e Micropower.

A Unibrad atua com foco na formação, 
preparando o funcionário para a função 
exercida. O desenvolvimento dos 
profissionais os prepara para a carreira e 
é personalizado, percorrendo trilhas de 

aprendizagem para garantir o atendimento 
às necessidades de cada profissional, 
direcionando, de maneira clara, ao que é 
preciso para desenvolver as competências 
essenciais visando à carreira que se 
pretende alcançar.

Para isso, é necessário levar em consideração 
os públicos diversos; ter soluções 
variadas de acordo com as competências 
e seu nível de maturidade; disponibilizar 
informações sobre as trilhas; dar acesso 
às soluções – estimulando a autonomia e 
conseguindo, assim, aprimorar ainda mais 
a eficiência na formação para a função; 
e tornar o desenvolvimento da carreira 
mais individualizado e eficaz. Essas são as 
atribuições da Unibrad.

Sazonalmente, a Unibrad faz uma curadoria 
das suas soluções de aprendizagem, com 
base nas 12 competências corporativas 
Bradesco, para identificar e oferecer ao 
nosso público interno um cardápio de 

UNIBRAD EM NÚMEROS 
+ de 379 MIL visualizações do site da Unibrad, que oferece 
gratuitamente conteúdos educacionais para sociedade

+ de 2 MILHÕES de participações em soluções de aprendizagem

22% do quadro de funcionários com pós-graduação

85 MILHÕES de reais em investimento  
em ferramentas de aprendizagem

Universidade Corporativa Bradesco
GRI 103-2 e 103-3: Treinamento e Educação; 404-2
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soluções diversificadas que 
abordem cada uma destas 
competências, fomentando, com 
isso, ações para o aprimoramento 
profissional dos nossos 
funcionários e atendendo às 
necessidades ora elencadas 
no Plano de Desenvolvimento 
Individual (PDI).

As Escolas de Educação Corporativa 
traduzem as estratégias da 
Organização de acordo com seus 
pilares estratégicos (Clientes, 
Transformação Digital, Pessoas e 
Sustentabilidade). Dessa forma, 
fortalecem a relevância da 
Universidade Corporativa para 
os negócios, permitindo que as 
ações de desenvolvimento estejam 
permanentemente alinhadas 
aos objetivos da Organização. O 
desenho do mapa estratégico e 
sua correlação com as Escolas 

garantem que a Unibrad alinhe 
ações educacionais pautadas nos 
objetivos organizacionais.

Nossa Universidade Corporativa 
também não podia parar durante 
a pandemia. Por isso, oferecemos 
novas opções digitais de 
conteúdo, todas de livre acesso 
aos funcionários e em plataforma 
externa. Passamos por um 
movimento de conversão dos 
cursos presenciais – tanto os que 
compõem a agenda corporativa 
quanto os inseridos em trilhas de 
aprendizagem – para o formato 
de treinamento virtual síncrono 
(curso ao vivo).

Foram mais de 50 soluções de 
aprendizagem convertidas de 
presencial para on-line. Lançamos 
a Campanha Aprender sem Sair de 
Casa, ofertando oportunidade de 

2017 2018 2019 2020

H M Total H M Total H M Total H M Total

Diretoria + Conselho  
de Administração 40 68 41 44 117 48 45 68 47 27 36 28

Superintendência 65 120 72 56 49 55 67 61 66 52 45 51

Gerência 34 31 33 42 40 41 38 37 37 64 60 62

Supervisão/
Administração 32 31 32 51 40 45 32 31 31 32 27 30

Operacional 20 19 19 15 14 15 27 28 28 22 22 22

Aprendiz 10 8 9 6 6 6 15 16 15 7 4 5

Estagiário 40 31 35 33 27 30 20 23 21 8 9 9

Total por gênero 29 27 28 42 35 38 32 30 31 35 28 32

as pessoas se desenvolverem em 
múltiplos canais. Assim, a Unibrad 
oferta educação remotamente 
por meio de ferramentas digitais, 
adaptando a carga horária de 
cursos, de modo a transmitir 
informações mais concisas, sem 
perder o cerne do aprendizado. 
Mesmo em meio à pandemia, 
lançamos uma iniciativa inédita: 
o programa de inglês a distância 
gratuito para toda a Organização, 
incluindo estagiários.

Para 2020, estabelecemos a 
meta de que 40% dos nossos 
funcionários realizassem ao menos 
duas soluções de aprendizagem na 
Unibrad. Ao longo do ano, mais de 
92% dos funcionários cumpriram 
o estabelecido. Para 2021, 
esperamos que 60% do quadro 
funcional conclua três soluções de 
aprendizagem no decorrer do ano.

MÉDIA DE HORAS DE TREINAMENTO POR CATEGORIA FUNCIONAL E POR GÊNERO 
GRI 404-1

Notas: O valor médio gasto em treinamento por funcionário no ano de 2020 foi de R$ 939,03.
Média de horas gastas em treinamento por FTE = 11,21 horas.
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Parceria Unibrad  
e UniverSeg
O Universo do Conhecimento 
do Seguro (UniverSeg) tem por 
objetivo capacitar e aprimorar 
o conhecimento e a cultura 
do seguro de funcionários 
e corretores, preparando-
os para um mercado cada 
vez mais competitivo, ágil e 
inovador, com diversas ações 
em âmbito nacional, cujo foco 
é o desenvolvimento técnico e 
comportamental. Em parceria 
com a Unibrad, em 2020, 
diversas ações de capacitação 
e desenvolvimento, presenciais 
e on-line, foram realizadas para 
funcionários e corretores. No 
total 253.407 participações 
foram registradas, sendo 13.760 
presenciais e 239.647 on-line. 
Devido aos efeitos da pandemia da 

covid-19 e do isolamento social, o 
modelo de atuação da UniverSeg 
foi reinventado. Os modelos 
de capacitação passaram a 
acontecer no formato remoto, com 
significativo aumento no número 
de participações da equipe 
comercial em todo Brasil. 

Ao todo, foram registradas 35.090 
participações de funcionários 
e corretores em capacitação 
técnica de produtos, tais como 
Auto, Ramos Elementares, Vida, 
Previdência, Saúde, Dental e 
outros temas. Além disso, novas 
soluções com temas propícios 
ao cenário que vivemos ao 
longo desse ano foram criadas. 
No formato remoto/on-line, 
incluindo lives e webinars, 
específicos para corretores e 
funcionários, buscamos prepará-

Contamos com uma equipe de 
Gestão de Pessoas e Sucessão 
que tem como objetivo conhecer 
o capital humano da Organização 
e contribuir com a capacitação 
individual e das equipes por 
meio do mapeamento das 
competências. Além disso, a 
equipe indica perfis aderentes às 
posições estratégicas.  

Desempenho, Competências 
e Sucessão GRI 404-3

los aos desafios impostos pela 
pandemia. Contamos com uma 
equipe de Gestão de Pessoas e 
Sucessão que tem como objetivo 
conhecer o capital humano da 
Organização e contribuir com 
a capacitação individual e das 
equipes por meio do mapeamento 
das competências. Além disso, a 
equipe indica perfis aderentes às 
posições estratégicas.

Para 2020, estabelecemos a 
meta de que 40% dos nossos 
funcionários realizassem ao menos 
duas soluções de aprendizagem 
na Unibrad. Ao longo do ano, 
mais de 92% dos funcionários 
cumpriram o estabelecido. Para 
2021, esperamos que 60% do 
quadro funcional conclua três 
soluções de aprendizagem no 
decorrer do ano.

Por meio de metodologias 
específicas, são realizados 
processos que têm como 
alicerce a análise detalhada das 
competências e do desempenho 
dos profissionais que compõem 
nosso quadro. Utilizamos 
estrutura de carreira flexível, com 
eixos de carreira, e o funcionário 
pode obter informações sobre 
possibilidades no feedback com o 
gestor e candidatar-se a processo 
seletivo de recrutamento interno.
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Com base nessas informações, o 
Departamento de Recursos Humanos 
(DRH), em conjunto com os líderes de 
equipe, estabelece ações voltadas para 
o aprimoramento do potencial e para 
a melhoria do desempenho individual 
e coletivo. Esses insumos também são 
aplicados no processo sucessório, na 
definição de Soluções de Aprendizagem, 
na prática constante de feedbacks – ao 
estabelecer planos de desenvolvimento 
individuais que motivam e norteiam novos 
desafios – e nas ações direcionadas para 
o engajamento de talentos.

O processo de mapeamento de 
competências contempla todos os 
funcionários da Organização, utilizando 
entrevistas presenciais, dinâmicas 
de grupo ou ferramenta eletrônica. 
Implantada em 2017, na avaliação 
comportamental, os líderes avaliam os 
funcionários e estes se autoavaliam. As 

Nosso Departamento de Recursos Humanos, 
em parceria com os líderes de equipe, 
estabelece ações voltadas para aprimorar  
e melhorar o desempenho individual e 
coletivo dos nossos colaboradores.

avaliações propiciam reflexões sobre as 
próprias competências e, para aqueles 
que são líderes, também a análise sobre 
seus liderados. Em 2020, disponibilizamos 
avaliações de competência e desempenho 
para 100% do quadro funcional. Foram 
concluídas mais de 76 mil avaliações de 
competência e mais de 73 mil avaliações 
de desempenho, garantindo, assim, os 
dados mais recentes dos funcionários, 
contribuindo para o alinhamento de 
objetivos e o direcionamento dos 
esforços das equipes. 

Desde 2019, a nossa plataforma on-line 
integrarh está disponível, de modo que 
nossos funcionários sejam protagonistas 
de sua própria carreira. A ferramenta reúne 
soluções de aprendizagem para preparar 
os profissionais para esse objetivo e 
proporcionar experiências e repertório para 
os funcionários enfrentarem os desafios do 
caminho que escolherem traçar.
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Na plataforma estão os conceitos referentes às avaliações 
de desempenho e competências. Os funcionários 
podem incluir os indicadores de entregas previstas para 
o ciclo vigente e o gestor pode consultar o perfil de 
seus liderados e atribuir conteúdos e cursos da Unibrad 
para sua equipe. Também é possível enviar a qualquer 
momento feedbacks para os colegas, participar de 
comunidades de conhecimento, pesquisar vagas e se 
candidatar por meio de processo interno.

Possuímos um Mapa de Sucessão que 
identifica todos os profissionais com potencial 
para assumir posições de liderança ou cargos 
de maior complexidade. Até 2020, 2.958 
funcionários foram avaliados nesse processo.

Planejamento Sucessório e 
Desenvolvimento da Liderança

PDE

PRÊMIO POR DESEMPENHO 
EXTRAORDINÁRIO (PDE) QUE PREVÊ 
CONDIÇÕES DE PREMIAÇÃO PARA OS 
FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NA ESTRUTURA 
COMERCIAL DA REDE DE AGÊNCIAS E QUE 
TENHAM SUPERADO O DESEMPENHO 
ORDINARIAMENTE ESPERADO

DO PÚBLICO TOTAL ELEGÍVEL EM 2020, 
50,6% SÃO MULHERES E 49,4% HOMENS

EM LINHA COM OS PRINCÍPIOS DA POLÍTICA 
INSTITUCIONAL DE RELACIONAMENTO  
COM CLIENTES E USUÁRIOS, OS 
TREINAMENTOS OBRIGATÓRIOS, ÉTICA 
E RELACIONAMENTO COM CLIENTES E 
USUÁRIOS SÃO UM DOS REQUISITOS DE 
ELEGIBILIDADE AO PRÊMIO

Sistema de Gestão de 
Responsabilidade Social 
Corporativa (SGRSC) 
O Sistema de Gestão de 
Responsabilidade Social Corporativa 
trata de princípios que promovem 
o respeito ao ser humano em todos 
os seus aspectos, estendendo o 
compromisso de respeito aos Direitos 
Humanos, Direitos da Criança e Direitos 
Fundamentais do Trabalho.

Os requisitos de Responsabilidade 
Social Corporativa devem ser atendidos 
pelos fornecedores, e são considerados 
críticos, para efeito do SGRSC, os 
fornecedores de serviços residentes e 
que por sua natureza, ofereçam risco 
à saúde e à segurança do trabalhador. 
Esses fornecedores se comprometem a 
seguir os requisitos do SGRSC, assinando 
a Declaração de Conformidade e 
Compromisso, portanto, a Empresa é 
convidada a partilhar da mesma filosofia.
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O Sistema de Gestão analisa e 
trata as denúncias recebidas por 
meio dos canais de denúncia 
da Organização, que têm a 
prerrogativa de anonimato, sigilo e 
confidencialidade aos funcionários, 
colaboradores e demais partes 
interessadas, com objetivo de 
prevenir conflitos que impactam 
nas relações e condições do 
ambiente de trabalho.

O Grupo de Trabalho de 
Responsabilidade Social, 
formado por especialistas em 
Gestão de Pessoas, reúne-se 
semanalmente para examinar 
denúncias e definir providências. 
Em face dessa análise, define-
-se o direcionamento para os 
solucionadores e em alguns 
casos há o apoio dos consultores 
internos do DRH para as tratativas. 

O solucionador reporta em 
prazo pré-definido as ações 
tomadas para análise dos fatos, 
o resultado da avaliação e a 
solução implementada, além de 
ações para acompanhamento. 
O resultado de uma denúncia 

pode ser feedback, ações de 
desenvolvimento, treinamentos 
específicos, reorientação de 
carreira, aplicação de medidas 
disciplinares, de acordo com 
a Política Corporativa de 
Consequências e a Norma de 
Aplicação de Consequências da 
Organização Bradesco, que pode 
culminar até em desligamento, 
conforme o grau de impacto  
do fato.

O DRH/Responsabilidade Social 
consolida e retorna o tratamento 
ao Canal Centralizado de 
Denúncias. As tratativas podem 
ser acompanhadas por meio do 
número de protocolo gerado 
quando do registro da denúncia. 
Todas as manifestações são 
tratadas individualmente, à luz das 
diretrizes constantes no Código 
de Conduta Ética e na Política 
de Gerenciamento dos Recursos 
Humanos da Organização. Dessa 
forma, ratificamos o compromisso 
de fortalecer o diálogo e promover 
um relacionamento aberto, de 
confiança e de respeito em prol do 
bem-estar coletivo.

Respeitando o isolamento social 
justificado pela pandemia, 
adaptamos as ações de 
sensibilizações mantendo os 
vídeos e TreiNet sobre o tema, 
conteúdos no Portal Corporativo, 
divulgação por meio de e-mails 
marketing, além da participação nos 
treinamentos virtuais de formação 
de gerentes de agência – 1ª Gestão.

Para validação do selo de 
Responsabilidade Social, são 
realizadas anualmente auditorias 
interna e externa, cujos resultados 
são discutidos por meio de 
análises críticas, que ocorrem 
em várias instâncias, inclusive 
alcançando níveis executivos como 
os Comitês de Sustentabilidade 
e Diversidade e de Integridade e 
Conduta Ética.
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Tratamento de Denúncias 
GRI 103-2 e 103-3: Não Discriminação I SASB 

FN-AC-510a.2, FN-CB-510a.2, FN-IB-510a.2

O Canal Centralizado de Denúncias, 
disponível para administradores, funcionários, 
aprendizes, estagiários, prestadores de 
serviços e demais partes interessadas, 
são amplamente divulgados por meio de 
comunicações internas, Intranet Corporativa e 
site do Bradesco/Relações com Investidores. 

Todas as denúncias ou manifestações 
recebidas têm a prerrogativa e a garantia  
de anonimato, confidencialidade e sigilo  
das informações prestadas pelos 
denunciantes/manifestantes. 

As denúncias/manifestações relacionadas a 
assédio de qualquer natureza, discriminação, 
comportamento inadequado, desvio de 
conduta, segurança e saúde ocupacional, 
exigências trabalhistas e crescimento 
profissional são recebidas pelo Canal 
Centralizado de Denúncias e direcionadas 
à área de Responsabilidade Social do 
DRH, para análise e tratativas. Todas são 
registradas em um sistema informatizado 
de acesso restrito aos profissionais 
responsáveis pelo processo.

Para avaliação e tratamento das denúncias/
manifestações recebidas, o Departamento 
de Recursos Humanos, gestor do Sistema 
de Gestão de Responsabilidade Social, 
estruturou um grupo de trabalho formado 
por especialistas em gestão de pessoas, que 
analisa todas as denúncias e direciona as 
tratativas. A análise envolve o conhecimento 
que os membros do grupo possuem sobre 
os gestores da Organização, os resultados de 
avaliação de potencial, de competências e de 
desempenho, e considera as características 

–  Canais Disponíveis: –  

–  Formulário eletrônico: 
–  • Portal Corporativo/O Bradesco/ 

 Canais de Denúncias 
      e Manifestações 
–  • Site Bradesco Relações com    
      Investidores/Governança
–    Corporativa/Canais de Denúncias

–  Telefone: 0800 776 4820, de segunda  
a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto fins 
de semana e feriados

–  Caixas de Denúncias: disponíveis nos 
prédios administrativos da sede

da denúncia. Em face dessa análise, define-se 
o direcionamento aos solucionadores, que 
podem ser as Diretorias das Dependências, 
Diretorias Regionais e Gerências Regionais 
para as providências que julgarem cabíveis, 
ou o Departamento de Auditoria e Inspetoria 
Geral para apuração. Os casos direcionados 
aos diretores e gerentes regionais têm o 
apoio dos consultores internos de RH para 
as tratativas. O solucionador reporta, em 
prazo predefinido, as ações tomadas para 
análise dos fatos, o resultado da avaliação e a 
solução implementada, além de ações  
para acompanhamento. 

Com base na apuração de uma denúncia, 
o denunciado pode receber feedback 
estruturado, ações de desenvolvimento, 
treinamentos específicos, reorientação de 
carreira, aplicação de medidas disciplinares, 
de acordo com a Política Corporativa de 
Consequências e a Norma de Consequências 
da Organização Bradesco, que pode 
culminar, inclusive, em desligamento, 
conforme o grau de impacto do fato.
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Além das políticas e normas, publicadas no 
Sistema Normativo para todo o quadro da 
Organização, são disponibilizadas ações de 
sensibilização, a exemplo de vídeos sobre 
ética e assédio, e-learning sobre o Sistema 
de Gestão de Responsabilidade Social 
Corporativa e divulgação dos canais  
de denúncias para toda a Organização,  
por meio de comunicações internas e 
Intranet corporativa. O tema também é 
tratado nos treinamentos de formação  
de novos gerentes. 

Em relação aos prestadores de serviços, as 
denúncias recebidas são direcionadas para 
os gestores dos contratos, responsáveis 
por avaliar, buscar a solução com a 
empresa contratada e reportar a solução 
ao DRH-Responsabilidade Social.

Em 2019, foram recebidas 865 denúncias, 
envolvendo 251 locais de trabalho e, em 
2020, 464 denúncias, envolvendo 200 
locais. Dessas 464, 106 referiram-se a 
comportamento inadequado, 179 denúncias 
de assédio moral e/ou sexual, 24 de 
discriminação e 47 de desvio de conduta.

Para mitigar e evitar possíveis 
comportamentos inadequados, 
principalmente relacionados a assédio 
e discriminação, ou reincidências, 
independentemente de a denúncia ser ou 
não procedente, é recomendado, ao líder 
direto do denunciado, identificar possíveis 
causas e implementar ações apropriadas, 
contando, sempre, com o apoio do 
consultor interno de RH. 

2017 2018 2019 2020

Nº total de queixas 
identificadas por  
meio do mecanismo

29 30 25 24

Nº de queixas 
endereçadas 29 30 25 24

Nº de  
queixas resolvidas 28 30 23 23

Nº de queixas  
registradas antes  
do período coberto  
pelo relatório e  
resolvidas no decorrer 
desse período

1 2 3 1

Nº de queixas  
resolvidas por  
remediação e  
qual foi ela

15 casos
5 casos procedentes e 

6 casos parcialmente 
procedentes

3 casos procedentes e 
3 casos parcialmente 

procedentes

5 casos procedentes
e 4 casos parcialmente

procedentes

MECANISMOS DE QUEIXA RELACIONADOS À DISCRIMINAÇÃO
GRI 406-1

Nota: Em 2017 houve procedência total e/ou parcial de 15 denúncias. Desde 2018, a forma de divulgação desses dados foi alterada para maior 
transparência ao mercado.
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2017 2018 2019 2020

Nº de casos analisados 28 30 25 24

Nº de casos analisados, cujo plano de reparação  
está sendo implementado 0 1 2 1

Nº de casos analisados, cujo plano de reparação foi 
implementado e seus resultados analisados, por meio de 
processos rotineiros de análise de gestão interna

28 29 23 23

Nº de casos que não estão mais sujeitos à ação  
(ou seja, estão resolvidos, concluídos) 28 29 23 23

2017 2018 2019 2020

Nº total de queixas 
identificadas por  
meio do mecanismo

731 750 865 464

Nº de queixas endereçadas 731 750 865 464

Nº de queixas resolvidas 720 686 719 429

Nº de queixas registradas  
antes do período coberto  
pelo relatório e resolvidas  
no decorrer desse período

52 24 65 116

Nº de queixas resolvidas por  
remediação e qual foi ela 339 casos

129 casos 
procedentes e 

195 parcialmente 
procedentes

197 casos 
procedentes e 190 

casos parcialmente 
procedentes

125 casos 
procedentes

e 125 casos 
parcialmente
procedentes

MECANISMOS DE QUEIXA RELACIONADOS A DIREITOS HUMANOS

CASOS DE DISCRIMINAÇÃO E MEDIDAS CORRETIVAS TOMADAS
GRI 406-1

Nota: Em 2017 houve procedência total e/ou parcial de 339 denúncias. Desde 2018, a forma de divulgação desses dados foi alterada para maior 
transparência ao mercado.
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Clima Organizacional
Em 2020, acompanhando as 
tendências de mercado e do 
atual momento ocasionado 
pela pandemia da covid-19, 
reestruturamos nossa pesquisa 
de clima, com questões voltadas 
para coletar as percepções 
dos funcionários, aprendizes e 
administradores da Organização 
Bradesco sobre o modelo de 
trabalho a distância, o suporte 
oferecido, os desafios e as 
vantagens do trabalho home 
office, cuja condução foi realizada 
pelo Departamento de Recursos 
Humanos, com garantia de sigilo e 
não identificação de respondentes. 
De modo voluntário, 100% do 
capital humano da Organização 
teve a oportunidade de contribuir 
com suas respostas. Tivemos uma 
nota de 81% de satisfação.

Nosso objetivo foi entender 
profundamente a percepção sobre 
nossa cultura organizacional, além 
de avaliar clima e engajamento 
para, assim, identificar nossas 
fortalezas e oportunidades  
de aprimoramento. 

Realizamos pesquisas com 
frequência e, em 2020, em mais 
três pesquisas amostrais de 
mercado, os funcionários em 
todos os níveis da estrutura e 
linhas de negócios e atividades 
tiveram também a oportunidade 
de responder, voluntariamente, 
sobre clima organizacional do 

Bradesco. Os resultados dos 
questionários e entrevistas 
promovidos por institutos de 
pesquisa foram divulgados 
em importantes veículos de 
mídia, que nos incluíram em 
posições de destaque em 
rankings pautados na qualidade 
das relações e do ambiente de 
trabalho. Foram avaliados, com 
diversas demografias, itens como 
ambiente de trabalho, benefícios, 
remuneração, desenvolvimento 
profissional, ética, cidadania, 
responsabilidade social das 
empresas, entre outros.

2017 2018 2019 2020
H M H M H M H M

81 80 85 84 85 84 80 81

PERCENTUAL DE ENGAJAMENTO POR GÊNERO (%)
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Reconhecimentos de 2020 
 Melhores Empresas para a Mulher Trabalhar, 1° lugar entre as instituições bancárias – Great Place To Work (GPTW) 

 Melhores Empresas Étnico Racial, 2ª colocação – GPTW

 Melhores Empresas para Trabalhar em Barueri e Região – GPTW 

 Empregadores Mais Atrativos – Universum 

 Carreira dos Sonhos – CIA de Talentos

 Certificação Top Employers 2020 – Top Employers Institute

 Guia Exame de Diversidade – Exame e Instituto Ethos

 Índice de Igualdade de Gênero 2020 – Bloomberg

 Destaque em Gestão de Pessoas – Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD)

 Melhores Instituições Financeiras para Trabalhar – GPTW

 Prêmio Sim à Igualdade Racial – Instituto Identidades do Brasil (ID_BR) e GPTW

 Selo de Direitos Humanos e Diversidade – Prefeitura da Cidade de São Paulo

 Melhores Empresas de Grande Porte – GPTW

 Índice de Diversidade Racial – Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial

 Prêmio Mais Incrível em Diversidade e Inclusão – FIA e UOL

 Melhores empresas para Pessoas com Deficiência Trabalharem – GPTW

 Prêmio Nacional de Qualidade de Vida (PNQV)

GRI 102-41

A totalidade dos funcionários possui 
representação sindical, é abrangida 
por acordos de negociação coletiva 
e tem liberdade de associação. Em 
31 de dezembro de 2020, 46,4% 
de nossos funcionários eram 
associados aos sindicatos, que 
representam os funcionários da 

Organização no Brasil. Mantemos 
bom relacionamento com os nossos 
funcionários e respectivas entidades 
sindicais, o que creditamos, em 
grande parte, à nossa política 
de valorização do quadro e aos 
relacionamentos transparentes.

Sindicalização de Funcionários 
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A atuação social está enraizada 
na história do Bradesco. Como 
um dos maiores doadores 
privados do País, apoiamos 
diversos projetos relacionados 
à inclusão financeira e práticas 

esportivas e educacionais. Em 
2020, ano de pandemia, não foi 
diferente: colocamo-nos na linha 
de frente para ajudar a sociedade 
por meio de uma série de ações.

Em um ano marcado pela 
pandemia, a Fundação Bradesco 
conseguiu manter o propósito 
que desempenha há mais de 
64 anos: levar educação de 
qualidade para comunidades 
socioeconomicamente vulneráveis. 
Em suas 40 escolas próprias, 
localizadas em todos os Estados 
e Distrito Federal, atendeu, no 
último ano, mais de 46 mil alunos, 
distribuídos na educação básica 
(educação infantil ao ensino médio 
e educação profissional técnica de 
nível médio), educação profissional 
e educação de jovens e adultos. 

Investindo 
no Futuro 

O orçamento de 2020 foi de 
R$ 680,3 milhões, aplicados 
na realização e manutenção 
da operação da Instituição. O 
valor garantiu também materiais 
escolares, uniformes, alimentação 
e assistência médico-odontológica 
aos mais de 41 mil alunos da 
educação básica.  

Para adaptar as atividades 
presenciais ao modelo remoto, 
a Fundação Bradesco contou 
com o apoio e parceria do Banco 

Fundação Bradesco
Bradesco e das quatro maiores 
operadoras de telefonia do 
País. Essa união resultou no 
oferecimento gratuito de internet 
aos alunos da Fundação para 
acessar o portal Educação, as 
salas virtuais e a Escola Virtual, 
tornando possível a realização 
das aulas e das atividades 
pedagógicas esperadas para 
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o ano. Aos alunos que não tinham 
dispositivos para acessar as aulas virtuais, 
disponibilizamos também aparelhos de 
celulares. Com os aparelhos, os alunos 
puderam, além de acessar as aulas, 
esclarecer dúvidas com os professores e 
fazer pesquisas na internet para completar 
os estudos.

Com a ajuda de ferramentas e plataformas 
tecnológicas, implantamos em todas as 
unidades escolares o ensino não presencial 
o que possibilitou a continuidade das 
atividades educativas, disponibilizando 
métodos de trabalho, reuniões com 
professores, aulas remotas e avaliações no 
formato on-line. Além disso, para contribuir 
com aulas colaborativas, foi disponibilizada 

46.321 ALUNOS 

40 ESCOLAS PRÓPRIAS NO BRASIL

ORÇAMENTO DE R$ 680,3 MILHÕES EM 2020 

UNIFORMES, MATERIAL ESCOLAR, ALIMENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA MÉDICO-

ODONTOLÓGICA PARA MAIS DE 41 MIL ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PORTAL ESCOLA VIRTUAL BENEFICIOU MAIS DE 1,8 MILHÕES DE ALUNOS 

aos nossos alunos e professores a 
Plataforma de Aprendizagem Office 365. 

Para otimizar os processos de uma sala 
de aula e tornar o aprendizado mais 
eficiente e colaborativo, a Fundação 
Bradesco proporcionou treinamentos 
e formações aos seus profissionais. 
Os professores tiveram acesso a guias 
de formação com boas práticas para a 
produção de suas videoaulas e atividades 
de desenvolvimento das competências 
socioemocionais, tão relevantes no 
contexto atual. 

Oito das 40 escolas existentes no Brasil 
estão localizadas no Bioma Amazônia, 
beneficiando 7.940 alunos na região.
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de drogas e à gravidez indesejada, 
e aquelas que integram os 
Núcleos de Especialistas contam 
com plano de saúde, transporte, 
alimentação e bolsa-auxílio, entre 
outros benefícios. 

Em 2020, as ações desenvolvidas 
pelo programa foram mantidas, 
porém com adaptações mediante 
medidas de isolamento social 
impostas pelas autoridades 
sanitárias e de saúde devido  
à pandemia. 

As atividades foram reformatadas 
com a introdução da prática 
esportiva por meio de mecanismos 
que substituíram o contato 
presencial pelo contato virtual. Isso 
aconteceu com o uso de aplicativos 
que possibilitaram monitoramento 

e orientação de saúde física e 
mental das alunas, tornando 
possível a continuidade de todas as 
atividades previstas no programa, 
mantendo assim a eficiência e 
volumetria dos trabalhos em 
proporções semelhantes àquelas 
de tempos de normalidade. 

Por meio dessas ferramentas, 
continuaram sendo ministradas 
atividades físicas e técnicas, 
além da realização de palestras 
educativas e exercícios de 
relaxamento; e continuaram sendo 
aplicadas outras estratégias 
para manutenção de rotina 
pessoal, qualidade de sono e 
manutenção de vínculos com 
os adultos e demais colegas, 
para o gerenciamento do stress 
decorrente do isolamento social.

Por meio do ensino de vôlei e 
basquete femininos, há mais de 
30 anos oferecemos o esporte 
como atividade de apoio ao 
desenvolvimento de crianças 
e jovens. Promovemos a saúde 
e a valorização de talentos em 
todas as escolas da Fundação 
Bradesco, centros esportivos 
municipais, escolas estaduais e 
particulares e em nosso Centro de 
Desenvolvimento Esportivo, todos 
em Osasco (SP). 

Cerca de 1,1 mil meninas, a partir 
dos oito anos, são atendidas 
anualmente nos Núcleos de 
Formação e de Especialistas. 
Para participar, é preciso estar 
matriculada no ensino regular. As 
participantes recebem orientação 
cidadã, como prevenção ao uso 

Programa Bradesco 
Esportes e Educação 

Programa Voluntários Bradesco 

O programa foi criado em 2007 e desde então estimula o exercício da 
cidadania, oferecendo ações próprias e apoiando as iniciativas dos 
funcionários e estagiários em todo o Brasil. As atividades são organizadas 
e realizadas em diversas formas e frentes de atuação e contribuem 
ativamente para o desenvolvimento de competências, habilidades  
e relacionamentos.
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Em 2020, a agenda do programa foi afetada 
pela pandemia de covid-19, tendo parte 
das ações remodeladas e outras adiadas, 
considerando a preocupação em não expor 
funcionários, familiares e a comunidade 
a riscos de infecção, especialmente em 
iniciativas presenciais que exigiam a 
aglomeração de pessoas. 

Para orientar os funcionários sobre os 
cuidados e as possibilidades de voluntariado 
durante esse período, foi aberta uma seção 
especial no Portal Voluntários Bradesco. Os 
voluntários de diversas regiões do Brasil 
desenvolveram ações voltadas à arrecadação 
de alimentos, higiene pessoal, materiais 
escolares e brinquedos, que foram entregues 
a famílias em situação de vulnerabilidade 
social, beneficiando mais de 12 mil pessoas.

Anualmente, o programa realiza um evento 
para reconhecer os voluntários que se 
destacam por sua atuação. Em 2020, o 
evento foi realizado no formato on-line, no 
Dia Nacional do Voluntariado (28 de agosto), 
transmitido ao vivo para convidados de 
todo o Brasil. Com o tema Atitudes que 
Inspiram, a celebração teve a participação 
dos diretores das áreas envolvidas, que 
homenagearam suas equipes. 

Principais Resultados
 6.585 kg de alimentos

 5.350 produtos de higiene pessoal e limpeza

 1.811 brinquedos

 643 cestas básicas

 531 materiais escolares

 125 roupas e calçados e outros artigos

 7.133 outros itens  

Iniciativas de  
Destaque em 2020
Mutirão do Bem
Entre abril e maio, funcionários da cidade de Assu, no Rio Grande 
do Norte, promoveram uma ação de arrecadação de alimentos, 
mobilizando amigos e clientes para compor cestas básicas, que 
foram distribuídas para famílias em situação de vulnerabilidade 
da região. A iniciativa arrecadou mais de 400 kg de alimentos, 
beneficiando 150 pessoas.

Sorriso de Criança: Eu Valorizo!
No mês das crianças, uma equipe de voluntários do 
Departamento de Crédito organizou uma ação de arrecadação 
de brinquedos e guloseimas para uma comunidade de 
crianças do interior de São Paulo. A iniciativa garantiu 
kits para mais de 700 crianças, que foram entregues por 
representantes da equipe.

Kits do Bem
Entre outubro e dezembro, voluntários do Bradesco Private 
Bank, de São Paulo, produziram e venderam cartões e enfeites 
de Natal, gerando recursos que possibilitaram a compra de 520 
cestas básicas, beneficiando 2 mil pessoas de uma comunidade 
na cidade de Campinas. Além do benefício social, os funcionários 
tiveram a oportunidade de interagirem entre si e entre a 
comunidade, mesmo trabalhando a distância.

Digital – Presente no Natal
Funcionários e estagiários das plataformas do Bradesco 
Digital realizaram uma ação de arrecadação de kits de higiene 
e doaram para crianças de diversas regiões do Brasil, que 
passavam por tratamento de doenças crônicas, transplante 
ou que foram acometidas de queimaduras, em São Paulo. A 
ação contou com mais de 130 voluntários, que arrecadaram 
1.375 produtos de higiene e produziram kits de maneira 
personalizada, de acordo com a idade das crianças.

Arrecadação de brinquedos
Em 2020, o espetáculo de Natal do Palácio Avenida aconteceu 
de forma virtual, e para enaltecer a importância dos pequenos 
coralistas que não puderam se apresentar nas janelas, o 
Bradesco organizou uma campanha de arrecadação de 
brinquedos para proporcionar um Natal mais feliz em um ano 
marcado por tantos desafios. 

A campanha arrecadou mais de 900 itens, entre brinquedos 
e produtos de beleza e higiene. Com as doações foi possível 
montar kits que foram entregues às crianças e adolescentes 
das seis instituições de acolhimento apoiadas pelo Programa 
Educação, em Curitiba e região metropolitana. Devido ao sucesso 
da campanha, outras instituições também foram beneficiadas.
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+ de 16 mil funcionários e 
estagiários cadastrados.

Plataforma oficial do programa no qual são 
divulgadas as oportunidades de engajamento, 

notícias, calendário de ações e diversos conteúdos 
úteis, como a Política de Voluntariado da 

Organização. Todas as ações desenvolvidas estão 
relacionadas a pelo menos um dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), chancelados 
pela Organização das Nações Unidas em 2015.

Portal Voluntários 
Bradesco
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Ecoeficiência

Nossa estratégia corporativa tem como 
um de seus alicerces fundamentais a 
eficiência. Isso envolve não só a oferta de 
soluções, produtos e serviços financeiros 
e de seguros, amplamente variados e 
acessíveis, mas também uma atuação 
que busque cada vez mais eficiência e a 
redução de impactos diretos e indiretos 
causados pelas nossas operações.

Como parte do setor financeiro, nossas 
oportunidades de gerar impacto positivo são 
predominantemente indiretas, por meio da 
geração de valor para nossos stakeholders – 
em especial, clientes e sociedade. 

Assim, como forma de contribuir, todas 
as nossas reformas e novas construções 
são pensadas para serem ambientalmente 

sustentáveis, com projetos que considerem 
eficiência energética, mais uso de luz 
natural, iluminação eficiente, coleta 
seletiva, uso de gases ecológicos, matriz 
energética 100% renovável, neutralização 
de 100% dos resíduos comuns gerados no 
município de São Paulo e implantação de 
conceitos de bem-estar. 

Como destaque em 2020 tivemos, entre 
tantas obras, o novo reservatório de 
água potável da Cidade de Deus, onde 
está localizada a sede do banco. Nesse 
projeto, houve a instalação de sistema 
moderno e automatizado, e aumentou-se a 
segurança hídrica do complexo, eliminando 
desperdícios por vazamentos.
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2019 2020 2021
Meta total 

do planoMetas 
absolutas

Resultado 
alcançado

Metas 
absolutas

Resultado 
alcançado

Metas 
absolutas

Água (m3) -2,0 +9,05 -2,5 -16,47 -2,5 -6,84 

Energia: reduzir  
consumo (kWh) -3,7 +0,32 -5,6 -15 -3,7 -12,46 

Energia limpa (tCO2e)* -0,5 -0,78 -4,0 -99,63 -7,0 -11,16 

Papel de impressão – 
Compras e  
processos (folhas)

-20,0 -17,6 -2,98 -24,47 -2,98 -24,47 

Frota terrestre  
própria (litros) -4,5 +7,5 -4,5 -41,61 -4,5 -12,9 

Frota aérea  
própria (litros) - -19,0 -6,78 -26,47 -6,78 -13,2 

Transporte de táxi (R$) -4,2 +0,6 -1,12 -38,03 -1,12 -6,53 

Transporte de  
valores (R$) -0,86 -0,10 -0,83 -5,55 -0,81 -2,47 

Viagens aéreas (km) - -2,5 -1,0 -83,06 -1,0 -2,04 

PLANO DIRETOR DE ECOEFICIÊNCIA 2019–2021 (%)

GRI 103-2 e 103-3: Água e Efluentes; 303-1; 303-5 

Trabalhamos de forma contínua para identificar novas iniciativas e projetos 
que ajudem a contribuir com nossas metas para a redução do consumo de 
água em toda a estrutura física da Organização. 

Em 2020, mantivemos nossa campanha Racionalize, que visa à conscientização 
de funcionários a respeito das boas práticas para consumo consciente de 
água, inclusive em suas residências, locais onde muitos passam mais tempo 
devido ao home office. Como reflexo da pandemia e a redução de pessoas em 
nossas operações, houve uma redução significativa em relação a qualquer meta 
estipulada para uma condição normal.

Gestão da Água

* Considera as emissões de Escopo 2 do ano-base 2018 e as emissões evitadas pela compra de energia incentivada no Mercado Livre de 2019.
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Devido à desocupação dos prédios, 
houve alguns cuidados como 
diminuição da capacidade de 
armazenamento das caixas d’água 
para manter o nível de rotatividade 
associado a correção de cloro para 
proteção biológica dos reservatórios. 
Mantivemos, em alguns de 
nossos sites administrativos, a 
coleta de água de chuva para 
reaproveitamento e a captação de 
água em poços profundos.

Houve também a ampliação da 
capacidade da nossa Estação 
de Tratamento de Esgoto (ETE), 
instalada em outubro de 2013, na 
Matriz do Bradesco, em Osasco 
(SP). O esgoto tratado torna-se 
água de reúso para ser utilizada 
em bacias sanitárias e irrigação 
do paisagismo da Cidade de Deus. 

Em 2020, tivemos, dentre tantas 
obras, o novo reservatório de água 
potável da Cidade de Deus, nesse 
projeto houve a instalação de 
sistema moderno e automatizado, o 
que aumentou a segurança hídrica 
da Cidade de Deus eliminando 
desperdícios por vazamentos.

2017 2018 2019 2020

Água subterrânea 211.144 196.308 181.000 176.382

Água pluvial 1.786 1.609 1.052 599

Concessionária 1.286.006 1.164.638 1.303.782 1.054.566

Total 1.498.936 1.362.556 1.485.835 1.231.547

GRI 303-1

VOLUME TOTAL DE ÁGUA (NOVA) RETIRADA, POR FONTE (M3)

Nota: O volume total contempla dados da Bradesco Seguros, que correspondem a 22.302 m³.
GRI 303-2
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CONSUMO DE ÁGUA – REALIZADO X META 2017 2018 2019 2020

Consumo de água nova (m³) 1.498.936 1.362.556 1.485.835 1.231.547

Meta de redução (%) -2,50 -2,00 -2,00 -2,50

Realizado (%) -6,01* -9,09* 9,05  -16,47

GRI 303-1

CONSUMO TOTAL DE ÁGUA DE TODAS AS ÁREAS EM MEGALITROS

* Em função do aumento do mapeamento das faturas de água, foi possível corrigir a base histórica de 2017 e 2018 por meio de uma estimativa de uso de  
  água. Também passamos a considerar o consumo proveniente da utilização de um poço profundo alocado em um dos prédios administrativos.

2017 2018 2019 2020

Água reciclada – reúso (m3) 71.045 71.186 72.166 69.804

Volume total de água retirada (m3) 1.498.936 1.362.556 1.485.835 1.231.547

Relação do volume de água reutilizada e reciclada 
com o volume total de água nova retirada (%) 5 5 5 5

% de água reciclada e reutilizada em relação ao 
total de água consumida 5 5 5 5

% de água nova retirada em relação ao total de 
água consumida 95 95 95 95

GRI 303-1

ÁGUA RECICLADA E REUTILIZADA
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Assim como fazemos em relação ao consumo 
de água, desde 2012 trabalhamos para a 
redução do consumo de energia por meio de 
um acompanhamento mensal por unidade. 
Também estabelecemos metas anuais e um 
ranking das unidades mais eficientes para 
incentivar ações internas de economia. 

Em 2020, tivemos um investimento de 
cerca de R$ 16 milhões em projetos de 
eficiência energética, contemplando 
automação predial, substituições de 
lâmpadas fluorescentes por LED na rede 
de agências, troca por equipamentos 

Gestão de Energia 
GRI 103-2 e 103-3: Energia; 302-1

mais eficientes e otimização de processos 
operacionais. Entre os principais projetos 
relacionados à energia, continuamos com a 
expansão do Mercado Livre de energia para 
mais unidades, alcançando 32 escolas da 
Fundação Bradesco utilizando energia de 
fontes incentivadas em 2020.

Além disso, no ano, realizamos uma nova 
contratação de quatro fazendas solares para 
atender ao consumo de energia elétrica de 137 
agências do interior de São Paulo. Essa iniciativa 
garantiu uma economia de 12% nas despesas 
de energia das unidades contempladas. 

CONSUMO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DENTRO DA 
ORGANIZAÇÃO – META 
X REALIZADO

2017 2018 2019 2020 Meta  
2020 (%)

Realizado 
(%)

Consumo de  
energia elétrica (GJ) 1.928.771,45 1.869.924,89 1.875.997,23 1.590.342,5 -5,60 -15,00

2017 2018 2019 2020

Combustíveis de fontes não renováveis 16.338,56 30.517,62 27.766,77 17.550,77

Combustíveis de fontes renováveis 2.337,17 2.339,35 2.335,13 1.188,84

Energia consumida 1.928.771,45 1.869.924,89 1.875.997,23 1.590.342,5

Total 1.947.447,18 1.902.781,86 1.906.099,13 1.609.082,11

GRI 302-1

TOTAL DE ENERGIA CONSUMIDA (GJ)
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2017 2018 2019 2020

Frota própria veículos – gasolina 9.017,95 7.567,15 8.472,10 5.101,98

Frota própria veículos – diesel 131,84 50,92 69,36 83,79

Geradores – diesel Não disponível 14.218,13 12.220,85 6.509,65

Frota própria aérea – querosene  
de aviação 7.188,77 8.681,42 7.004,46 5.855,36

Total 16.338,56 30.517,62 27.766,77 17.550,77

GRI 302-1

CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DE FONTES NÃO RENOVÁVEIS (DIESEL, GASOLINA, GÁS NATURAL, EM GJ)

2017 2018 2019 2020

Sistema Interligado Nacional (SIN)¹ 1.928.653,01 1.869.827,33 1.864.817,04 -

Geração distribuída (painéis solares) 118,44 97,56 34,56 17.285,67

Ambiente de contratação livre - - 11.145,63 74.316,64

I-REC² - - - 1.498.740,22

Total 1.947.447,18 1.902.781,86 1.906.099,13 1.590.342,53

GRI 302-1

ENERGIA CONSUMIDA (GJ)

1. Devido ao compromisso 100% renovável não declaramos mais energia consumida do SIN, mas proveniente de Geração Distribuída, Mercado Livre e I-REC.
2. O International REC Standard (I-REC) é um sistema global que possibilita o comércio de certificados de energia renovável.
Nota: O volume total contempla dados da Bradesco Seguros, que correspondem a 639,61 GJ.

2017 2018 2019 2020

Frota própria veículos – etanol 2.337,17 2.339,35 2.335,13 1.188,84

GRI 302-1

CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DE FONTES RENOVÁVEIS (BIOMASSA, BIODIESEL, ETANOL, BIOGÁS, EM GJ) 
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No ano de 2020 assumimos o compromisso 
de tornar a matriz energética da Organização 
proveniente de fontes 100% renováveis. Com esse 
projeto, o Bradesco se tornou uma das poucas 
empresas a completar a transição para uma 
economia de baixo carbono. 

Essa iniciativa foi planejada ao longo do ano de 
2019, buscando uma forma sustentável e gradativa 
para englobar até as unidades mais distantes e 
isoladas, projetando o consumo da Organização 
para anos seguintes. 

Com a definição de quatro principais pilares, 
Mercado Livre, Geração Distribuída, Power Purchase 
Agreement (PPA) e International REC Standard 
(I-REC), foi possível realizar essa transição já no ano 
de 2020. Um dos principais marcos foi a aquisição 
de cerca de 1.400.000 I-REC’s, volume suficiente 
para garantirmos o compromisso para os próximos 
cinco anos e a contratação de usinas solares para 
137 agências no interior de SP e energia renovável 
para 32 escolas da Fundação Bradesco.

Para 2021, estamos intensificando o processo 
de migração para o Mercado Livre e expandindo 
nossas usinas solares para várias localidades, 
tornando cada vez mais a matriz energética do 
Bradesco resiliente às mudanças do nosso planeta.

100% renovável

241 



GERANDO VALOR

BRADESCO  Relatório Integrado 2020

 

Na Gestão de Resíduos, concluímos 
a implantação da coleta seletiva em 
524 agências da Grande São Paulo e 
em todos os prédios administrativos 
aptos em âmbito nacional. Já a 
estruturação do Plano de Gestão 
de Resíduos Sólidos e Tecnológicos 
contribuiu para o mapeamento 
e gerenciamento dos resíduos 
gerados na Organização, buscando 
anualmente uma melhoria contínua 
nos dados de resíduos. 

Com foco na otimização dos
processos, estipulamos como meta
reduzir resíduos enviados para 
aterro em 5% e alcançamos uma 
diminuição de 22% em 2020.

Em 2020, implantamos o 
projeto Aterro Zero, projeto que 
possibilitou a destinação de 100% 
dos resíduos gerados em toda 
operação da Grande São Paulo 
de forma sustentável por meio 
de tecnologia de ponta, com um 
dos processos mais modernos 
do mundo para segregação 
automatizada dos resíduos. Todos 
os resíduos comuns e orgânicos 
gerados nessas localidades não 
serão mais destinados para aterro: 
todos serão segregados, os 
orgânicos irão para a compostagem 
e os comuns serão triturados e 
transformados em combustível 
derivado de resíduo (CDR). 

Com isso, 30% da quantidade 
total dos resíduos gerados 
na Organização deixarão de 
ser destinados a aterros. Isso 
representa aproximadamente 2 mil 
toneladas de resíduos destinados 
de forma mais sustentável.

O trabalho de redução de resíduos 
também prevê uma meta específica 
para a redução do uso de papel e 
a redução das emissões de gases 
de efeito estufa provenientes 
do transporte de documentos 
impressos para os clientes. 

Ocorreram melhorias no 
planejamento e gestão das 

Gestão de Resíduos

DESTINAÇÃO 2017 2018 2019 2020

Reciclagem 4.062,67 6.440,68 2.427 9.098

Compostagem 101,70 53,47 33,97 61,92

Aterro sanitário 12.107,50 7.944,89 6.435 5.040

Total de resíduos não 
perigosos gerados (ton) 16.271,87 14.439,04 8.862 14.199,92

Total de resíduos perigosos gerados, por destinação (unidades)

Reciclagem 
(descontaminação) 2.065 6.350 - -

Nota: Desde 2019, não possuímos mais lâmpadas e reatores que são considerados perigosos, 
devido à utilização de lâmpadas LED. Atualmente elas são consideradas resíduos tecnológicos e 
esse tipo de resíduo é reciclado.

demandas por transporte de 
valores para algumas unidades 
do banco em função das 
ações contínuas com foco em 
eficiência, que acarretam a 
redução de emissão de gases 
de efeito estufa, considerando 
que, quando melhoramos 
a logística, reduzimos o 
número de embarques e 
quilometragem percorrida. 
Das metas estabelecidas de 
quantidades, reduzimos 10%. 
Para 2021, manteremos a gestão 
das demandas e buscaremos 
alternativas que resultem em 
redução de viagens (embarques). 

GRI 103-2 e 103-3: Resíduos; 103-2 e 103-3: Materiais; 306-1; 306-2; 306-3; 306-4; 306-5
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1. Resíduos dos prédios administrativos em SP e RJ e parte reciclável dos resíduos tecnológicos.
2. Reciclagem em siderúrgica (resíduos coletados via Serviço Auto Reciclagem da Bradesco Seguros Auto/RE).
3. Resíduos dos prédios administrativos em SP e RJ.
4. Em 2019, houve uma mudança na contabilização dos resíduos, de forma que, durante o processo de reciclagem, os resíduos são descaracterizados e 

cada componente é pesado separadamente. Por isso, a apresentação do volume de resíduos está segregada.
5. A discrepância de valores para os anos anteriores foi devido aos meses de setembro, outubro e novembro quando houve a maior quantidade de 

expurgo de documentos (papel) na Metrofile (Pavuna).

Destinação Tipo de resíduo 2017 2018 20194 2020

Reciclagem

Papel e papelão1 654,73 623,58 558,75 843,205

Plástico1 19,95 19,95 33,09 7,79

Vidros1 0,09 0,90 1,15 0,10

Metais1 3,09 4,10 1,05 1,58

Aço2 1.157,44 1.081,94 817,76 689,90

Plástico2 219,39 138,79 64,04 7,79

Alumínio2 30,86 20,45 12,50 6,58

Borracha2 30,76 13,12 8,65 5,33

Vidro2 14,01 7,01 4,06 0,11

Madeira2 1,19 1,64 1,60 688,69

Papel/papelão2 56,09 20,47 14,23 8,08

Resíduo orgânico3 113,48 116,17 131,70 698,90

BRADESCO SEGUROS – TOTAL DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS GERADOS, POR DESTINAÇÃO (TON)

RESÍDUOS ENCAMINHADOS PARA ATERRO (TON)

7.945

12.107

 6.435

5.040

202020182017 2019

Aterro sanitário
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1. Resíduos biológicos, resíduos químicos, resíduos comuns e resíduos perfurocortantes. A Novamed faz a gestão dos resíduos biológicos, químicos, 
comuns e perfurocortantes gerados nas atividades de suas unidades, sendo estes destinados para tratamento ou descarte por empresa(s) 
terceirizada(s) devidamente licenciada(s) para cada município. Todos os descartes possuem a trajetória correta dentro da unidade até o descarte 
final, com horários específicos e realizados pela equipe contratada para limpeza e conservação.

2. Resíduos tecnológicos (Processo industrial: separação, desmontagem, classificação e reação química).
3. Medida utilizada: unidade.

* A pandemia teve influência direta nos resultados de 2020.

Destinação Tipo de resíduo 2017 2018 2019 2020

Reciclagem

Lâmpadas2 5,653 6,153 5,593 1,80

Reatores2 0,003 37,003 83,003 0,00

Sais metálicos2 0,24 1,83 2,31 0,24

Cobre2 0,11 0,92 2,07 0,29

Alumínio2 0,19 1,52 2,96 0,37

Ferro2 1,13 5,80 13,41 1,85

Refratário2 0,00 0,00 0,00 0,00

Eletrólito2 0,00 0,00 0,01 0,00

Níquel2 0,00 0,00 0,00 0,00

Baterias2 1,10 0,72 3,29 0,46

2017 2018 2019 2020*

Papel (ton) 2.906,90 2.556,50 2.272,30 1.566,50

Madeira certificada (lápis 
grafite) (kg) 434,00 352,00 302,95 58,50

PVC (ton) 157,00 164,00 225,56 162,22

PET reciclado (kg) GRI 301-2 47,00 49,00 30,20 43,10

Papel (ton) 1.890,00 1.969,00 1.518,45 443,35

Metal (ton) Indisponível Indisponível 0,05 0,58

BRADESCO SEGUROS – TOTAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS GERADOS, POR DESTINAÇÃO1 (TON)

PESO OU VOLUME TOTAL DE MATERIAIS USADOS
GRI 301-1
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Por meio do Sistema de Gestão 
Ambiental, a Organização realiza 
o controle e o acompanhamento 
da conformidade ambiental com 
ferramenta informatizada. Para os 
prédios administrativos, possuímos 
a ISO 14.001 e, para as agências, o 
Selo de Gestão Ambiental Bradesco, 
padrão normativo próprio auditado 
por organismo independente e 
desenvolvido a partir da percepção 
dos grandes benefícios que um 
sistema de gestão pode trazer. 

Este é um sistema de gestão 
ambiental baseado na norma 
ISO 14001, adaptado para as 
agências. Por ser pioneiro entre as 
instituições financeiras, colocou o 
Bradesco na vanguarda da Gestão 
Ambiental e foi implantado em 
713 agências da grande São Paulo 
em 2020. Temos como meta a 
implantação de ambos os modelos 
em 100% da Organização até o 
final de 2023, atualmente nosso 
escopo certificado totaliza 40% 
da Organização considerando a 
quantidade de funcionários.

Emissões de Gases  
de Efeito Estufa
O cálculo de nossas emissões 
considera os gases CO2 (dióxido 
de carbono), CH4 (metano), 
N2O (óxido nitroso), HFCs 
(hidrofluorcarbonetos), PFCs 
(perfluorcarbonetos), SF6 
(hexafluoreto de enxofre) e NF3 
(trifluoreto de nitrogênio). Os 
dados são compilados e analisados 
a cada trimestre, garantindo 
agilidade no estabelecimento de 
metas de redução e de projetos 
de compensação de emissões e na 
eventual correção das estratégias e 
medidas adotadas. 

Em 2020, nosso maior projeto 
foi o compromisso de tornar a 
matriz energética da Organização 
proveniente de fontes 100% 
renováveis no ano. Com esse 
projeto, o Bradesco se tornou 
uma das poucas empresas a 
completar a transição para uma 
economia de baixo carbono e 
reduzir significativamente nossas 
emissões de Escopo 2. 

Conformidade Ambiental

Essa iniciativa foi planejada ao 
longo do ano de 2019, buscando 
uma forma sustentável e gradativa 
para englobar até as unidades mais 
distantes e isoladas, projetando 
o consumo da Organização para 
anos seguintes. Com a definição de 
quatro principais pilares (Mercado 
Livre, Geração Distribuída, PPA e 
I-REC’s) foi possível realizar essa 
transição já no ano de 2020. 

Um dos principais marcos foi a 
aquisição de cerca de 1.400.000 
I-REC’s, volume suficiente para 
garantirmos o compromisso 
para os próximos cinco anos e a 
contratação de usinas solares para 
137 agências no interior de SP e 
energia renovável para 32 escolas 
da Fundação Bradesco.

Para 2021, estamos intensificando 
o processo de migração para 
o Mercado Livre e expandindo 
nossas usinas solares para várias 
localidades, tornando cada vez 
mais a matriz energética do 
Bradesco, resiliente às mudanças 
do nosso planeta. 

GRI 103-2 e 103-3: Conformidade Ambiental; 103-2 e 103-3: Emissões
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Categorias do Escopo 1 2017 2018 2019 2020

Geração de eletricidade, calor ou vapor 944,12 844,81 765,97 438,33

Transporte de materiais, produtos, 
resíduos, funcionários e passageiros 1.054,09 1.046,51 973,4 703,44

Emissões fugitivas 6.036,73 11.700,52 8.594,39 12.493,09

Total de emissões brutas de CO2 8.034,94 13.591,84 10.333,76 13.634,86 

Emissões biogênicas de CO2 (ton)

Geração de eletricidade, calor ou vapor 72,45 72,68 79,89 49,93

Transporte de materiais, produtos, 
resíduos, funcionários e passageiros 270,09 256,76 268,32 146,89

Total de emissões biogênicas de CO2 342,54 329,43 348,22 196,82

EMISSÕES DIRETAS DE GASES DE EFEITO ESTUFA (ESCOPO 1) (tCO2 EQUIVALENTE)

EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE) (ESCOPO 1) – META E PERFORMANCE

GRI 305-1

Ano Emissões do  
Escopo 1 (tCO2)

Meta de redução em 
relação ao ano anterior (%)

Realizado em relação  
ao ano anterior (%)

Realizado em relação  
ao ano-base (%)

2017 8.034,94 -1,00 26,52 70,63

2018 (ano-base) 13.591,84 -1,00 69,16 188,63

2019 10.333,76 -0,13 -23,98 -23,98

2020 13.634,86 -0,19 31,94 0,31

Nota: O volume total contempla dados da Bradesco Seguros, que correspondem a 38,71 tCO2 equivalente.
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EMISSÕES DE GEE (ESCOPO 2) – METAS DE REDUÇÃO X REALIZADO

OUTRAS EMISSÕES INDIRETAS DE GEE (ESCOPO 3) (tCO2E)

EMISSÕES INDIRETAS PROVENIENTES DA AQUISIÇÃO DE ENERGIA (tCO2 EQUIVALENTE)

GRI 305-2

GRI 305-3

GRI 305-2

Ano Emissões do 
Escopo 2 (tCO2)

Meta de redução em relação 
ao ano anterior (%)

Realizado em relação 
ao ano anterior (%)

Realizado em relação 
ao ano-base (%)

2017 47.760,83 -4,70 6,83 -18,71

2018 (ano-base) 37.577,67 -4,70 -21,32 -36,04

2019 38.346,97 -4,29 2,00 2,00

2020 141,80 -7,79 -99,63 -99,62

Ano Emissões do 
Escopo 3 (tCO2)

Meta de redução  
em relação ao  

ano anterior (%)

Realizado em relação ao 
ano anterior (%)

Realizado em relação ao 
ano-base (%)

2017 188.813,69 -1,57 26,40  22,52

2018 (ano-base) 173.818,74 -1,57 -7,94 12,79

2019 189.157,96 -0,15 8,82 8,82

2020 129.142,73 -0,44 -31,72  -25,70

2017 2018 2019 2020

47.760,83 37.577,67 38.346,97 141,80

Nota: O volume total contempla dados da Bradesco Seguros, que foi inserido no programa de energia 
100% renovável.
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OUTRAS EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (tCO2 EQUIVALENTE)

EMISSÕES BIOGÊNICAS DE CO2 (tCO2)

GRI 305-3

GRI 305-3

2017 2018 2019 2020

Transporte e distribuição  
(frota terceirizada – upstream) 60.131,65 49.813,48 63.088,79 60.385,24

Resíduos gerados nas operações 9.827,48 6.450,37 5.234,02 4.126,51

Viagens a negócios 26.362,31 23.532,02 21.330,55 5.218,79

Deslocamento de funcionários  
(casa-trabalho) 92.492,24 94.022,86 99.504,60 59.412,19 

Total 188.813,69 173.818,73 189.157,96 129.142,73

2017 2018 2019 2020

Transporte e distribuição  
(frota terceirizada – upstream) 12.361,98 5.664,39 7.988,93 8.672,46 

Viagens a negócios 2.274,04 3.407,78 3.065,69 1.132,22 

Deslocamento de funcionários  
(casa-trabalho) 19.938,94 21.326,13 22.623,14 13.692,12

Total 34.574,96 30.398,30 33.677,76 23.496,80 

Nota: O volume total contempla dados da Bradesco Seguros, que corresponde a 30.156 tCO2 equivalente.
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EMISSÕES INDIRETAS DE GEE (ESCOPO 2) 
(tCO2 EQUIVALENTE)

DISTÂNCIA PERCORRIDA TOTAL* 

VIAGENS A NEGÓCIOS POR AVIÕES, ÔNIBUS, 
AUTOMÓVEIS E OUTROS (KM) GRI 305-2

210.104.599

2019

226.692.372

2017

216.602.679

2018

47.761

37.578 38.347

2017 2018 2019 2020

EMISSÕES DE VIAGENS A NEGÓCIOS*

(tCO2 EQUIVALENTE)

27.416
24.578

22.304

2017 2018 2019 2020

* Considera do Escopo 1 do nosso Inventário de GEE as distâncias percorridas por 
frota própria terrestre e aérea e, do Escopo 3 (categoria viagens a negócios), os 
valores reembolsados ao funcionário por quilômetro percorrido em seu próprio 
veículo para execução de suas atividades de trabalho, as distâncias percorridas 
em táxi e deslocamentos aéreos em voos comerciais e jatos fretados.

* Considera 100% dos dados de distância percorrida.

141,8

60.930.333

2020

 5.922,23
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INTENSIDADE DE EMISSÕES DE GEE (tCO2 EQUIVALENTE)

REDUÇÕES DE EMISSÕES DE GEE OBTIDAS COMO RESULTADO DIRETO DE INICIATIVAS DE REDUÇÃO 
DE EMISSÕES (tCO2 EQUIVALENTE)

GRI 305-4

GRI 305-5

Escopos 1, 2 e 3 2017 2018 2019 2020

Por receita (tCO2e/R$ MM) 0,448 0,970 1,030 0,00065

Por Lucro Líquido Contábil (tCO2e/R$ MM) 8,110 11,790 10,530 8,64 

Per capita (tCO2e/funcionário) 0,846 2,300 2,440 1,60 

2017 2018 2019 2020

Reduções provenientes de emissões diretas (Escopo 1) - - 3.106,13 597,6

Reduções provenientes de emissões indiretas  
da aquisição de energia (Escopo 2) - 10.183,16 294,76 38.205,00

Reduções provenientes de outras emissões  
indiretas (Escopo 3) - 14.994,96 1.577,07 60.015,00 

Total de reduções de emissões de GEE - 25.178,12 4.977,96 98.817,6
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Como uma empresa de capital 
aberto, nosso relacionamento com 
os investidores é construído de uma 
forma clara, íntegra e objetiva. Por meio 
de nosso departamento de Relações 
com o Mercado (DRM), comunicamos 
constantemente informações, 
perspectivas, estratégias e nosso 
desempenho, possibilitando que o 
mercado financeiro avalie nossas ações 
de forma adequada.

Todas as informações estão concentradas 
em nosso site de Relações com Investidores 
e são disponibilizadas por meio de 
encontros, reuniões e conference calls, 
o que garante nossa proximidade com 

Relações com 
Investidores 

investidores nacionais e internacionais.  
Em 2020, devido à pandemia de covid-19, 
todas essas comunicações foram realizadas 
de forma virtual, mas respeitando o 
calendário de divulgações.

Adicionalmente, a área de relações com 
o mercado esteve trabalhando de forma 
integralmente remota e mantendo diálogo 
constante com o mercado. No quarto 
trimestre de 2020, interagimos com 545 
investidores nacionais e internacionais 
de 454 fundos por meio de conference 
calls e participamos de 46 conferências 
internacionais realizadas virtualmente, 
totalizando 55 reuniões, com a presença de 
172 investidores de 135 fundos institucionais.

              Lançamos um 
novo site de Relações 
com Investidores. 
Confira em www.banco.
bradesco/ri.com.br
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Bradesco Seguros
O Bradesco Seguros compreende a 
importância de fornecer conteúdo 
informativo adequado sobre seus produtos 
e serviços para promover o alinhamento 
correto entre a expectativa do cliente e o 
seguro contratado, e assim evitar futuras 
insatisfações do cliente. As iniciativas 
voltadas para isso são: cumprimento 
das exigências da Superintendência de 
Seguros Privados (Susep) e da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS); 
exigência do aceite dos clientes; avaliação 
de conformidade pelos Comitês Comerciais 
e de Produtos; programas de pós-vendas; 
divulgação transparentes das informações 

dos produtos e serviços nas plataformas 
digitais e treinamento para funcionários 
e corretores sobre relacionamento com 
clientes e usuários. Todas as pessoas 
interessadas em contratar os produtos e 
serviços do Bradesco Seguros encontram 
informações sobre o portfólio de produtos 
no site do Bradesco Seguros ou nos canais 
de vendas que inclui corretores, agências e 
aplicativos. As informações disponíveis no 
site contemplam todos os itens abordados 
nos instrumentos legais, permitindo que o 
cliente conheça os benefícios disponíveis 
para cada perfil de cliente, adequabilidade 
do seguro e produtos alternativos.

ANEXOS

GRI 403-5: Capacitação de trabalhadores 
em saúde e segurança do trabalho 
A Organização promove, gratuitamente e em horário 
de trabalho, treinamentos de Prevenção e Combate 
a Incêndio, Primeiros Socorros; treinamentos para 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) 
e Designados Cipa; Programas de Orientação sobre 
Postura, organização e ajustes dos postos de trabalho; 
treinamentos específicos para trabalho em altura e 
serviços em eletricidade. A avaliação é efetuada por 
meio de teste objetivo ao fim dos treinamentos.

GRI 415-1: Contribuições políticas  
Vale lembrar que nossa Norma Corporativa 
Anticorrupção proíbe doações financeiras e de 
outros tipos a partidos, candidatos e campanhas 

Anexos GRI
eleitorais. A medida está em linha com a legislação 
atualmente em vigor no Brasil (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 4.650, julgada pelo 
Supremo Tribunal Federal em 17 de setembro 
de 2015), que entende como inconstitucionais as 
contribuições políticas feitas por pessoas jurídicas. 
Embora as doações por pessoas físicas sejam 
permitidas, recomendamos que todos aqueles com 
função estatutária no Bradesco não as realizem – 
a sugestão se estende aos dependentes desses 
administradores, como filhos. Nos últimos cinco 
anos, não houve doações a políticos, partidos 
políticos, candidatos e campanhas eleitorais, direta 
ou indiretamente. O Bradesco também não realizou 
contribuições ou gastos que pudessem influenciar 
campanhas políticas ou políticas públicas.

GRI 103-2 e 103-3: Rotulagem de Produtos e Serviços;  

417-1: Exigências para informações e rotulagem e produtos e serviços

Saiba mais  
Relacionamento com Instituições, p. 98
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Bradesco Cartões
Disponibilizamos instruções sobre como 
usar o cartão com segurança.  

GRI FS14: Iniciativas para melhorar o 
acesso dos serviços financeiros e 
pessoas com deficiência
Possuímos diversas iniciativas de 
aprendizagem com o tema Libras, 
oferecidas aos funcionários que desejam 
aprender o idioma, auxiliando no 
conhecimento do universo dos portadores 
de deficiência auditiva e estimulando 
a comunicação. Na Ouvidoria, para o 
atendimento das reclamações, sugestões 
e elogios, disponibilizamos um canal de 
atendimento exclusivo para deficientes 
auditivos e de fala, por meio do número 
0800 701 7877, de segunda a sexta-feira, 
das 08:00 às 18:00, exceto feriados.

Na Central de Relacionamento do Grupo 
Bradesco Seguros, garantimos os serviços 
de atendimento ao cliente (SAC) para 
deficientes auditivos ou de fala por meio 
da ferramenta Sistema Unificado de 
Atendimento ao Cliente (Suac). 

O Grupo Segurador possui três prédios 
administrativos e inúmeras dependências 
que, na sua maioria, atendem as premissas 
dispostas na NBR 9.050, providos de 
rampas de acesso e/ou elevadores e 
plataformas elevatórias que facilitam 

o acesso de pessoas com mobilidade 
reduzida, piso podotátil, elevadores e 
escadas de incêndio com recursos de 
acessibilidade para pessoas com deficiência 
visual (nos prédios). As unidades que 
ainda não possuem acessibilidade e que 
requerem adequações, principalmente 
em suas estruturas físicas que demandam 
obras civis, estão mapeadas e fazem 
parte de um projeto em andamento de 
avaliação quando há permanência no 
imóvel ou mudança de endereço. Para o 
atendimento ao público e aos funcionários, 
as dependências possuem balcões de 
atendimento e banheiros adaptados.

Bradesco Cartões

O cartão de débito e crédito impresso 
em alto relevo, o kit braile e a fonte 
ampliada (recursos que facilitam 
a leitura) permitem ao cliente com 
deficiência visual (total ou parcial) ter 
acesso às informações do seu cartão com 
autonomia e independência, sem precisar 
da ajuda de terceiros. 

Cartão Bradesco de Pagamento de 
Benefícios de Prestação Continuada – 
Beneficiário INSS
Destinado a pessoas portadoras de 
deficiência que comprovem ter renda per 
capita inferior a 1/4 de salário-mínimo. 
Em 2020, foram emitidos 230.058 
unidades. A emissão mensal do produto é 
de 19.172 mil – aproximadamente 0,5% em 
relação ao total do portfólio.

O Guia de Benefícios e o Sumário/
Regulamento estão disponíveis na 
página https://banco.bradesco/html/
classic/produtos-servicos/cartoes/
meu-cartao/bradesco-elo-basico/
seguranca.shtm
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ANEXOS 255 

GRI 102-46; 102-47; 103-1

TEMA 2020
Impactos Tópico GRI Divulgações GRI

Dentro Fora Forma de gestão 103-1 | 103-2 | 103-3

Tecnologia e Inovação X X Privacidade do Cliente 2016 418-1

Clientes X

Engajamento de Stakeholders 102-43; 102-44

Marketing e Rotulagem 2016 417-1; 417-2; 417-3

Portifólio de Produtos FS6

Comunidades Locais FS14

Rotulagem de Produtos e Serviços FS16

Capital Humano X

Perfil organizacional 102-8

Engajamento de Stakeholders 102-41; 102-43; 102-44

Emprego 2016 401-1; 401-2; 401-3

Saúde e Segurança do Trabalho 2018 403-1; 403-3; 403-5; 403-6

Capacitação e Educação 2016 404-1; 404-2; 404-3

Diversidade e Igualdade de Oportunidades 2016 405-1; 405-2

Não Discriminação 2016 406-1

Liberdade Sindical e Negociação Coletiva 2016 407-1

Regulação e
Compliance

X

Combate à Corrupção 2016 205-1; 205-3

Avaliação de Direitos Humanos 2016 412-1; 412-3

Políticas Públicas 2016 415-1

Gestão de Riscos X X

Desempenho Econômico 2016 201-2

Políticas Públicas 2016 415-1

Propriedade Ativa FS11

Mercado e Concorrência X
Concorrência Desleal 2016 206-1

Conformidade Socioeconômica 2016 419-1

Eficiência X

Práticas de Compra 2016 204-1

Materiais 2016 301-1; 301-2

Energia 2016 302-1

Água e Efluentes 2018 303-1; 303-5

Emissões 2016
305-1; 305-2; 305-3; 305-4;  

305-5; 305-6; 305-7

Resíduos 2020 306-2

Conformidade Ambiental 2016 307-1

Avaliação Ambiental de Fornecedores 2016 308-1; 308-2

Avaliação Social de Fornecedores 2016 414-1; 414-2

Responsabilidade Socioambiental X
Impactos Econômicos Indiretos 2016 203-2

Avaliação de Direitos Humanos 2016 412-1; 412-3

Estratégia de Negócios X

Desempenho Econômico 2016 201-2

Portifólio de Produtos FS7; FS8 

Active Ownership FS10; FS11

Comunidades Locais FS14

Rotulagem de Produtos e Serviços FS15; FS16

Gestão de Capital X Não há tópico GRI relacionado

Governança Corporativa X
Ética e Integridade 102-16; 102-17

Governança 102-18; 102-24; 102-28

Ambiente Econômico X Desempenho Econômico 2016 201-1; 201-2

Temas Relevantes X Indicadores GRI
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GRI 101: FUNDAMENTOS 2016 
GRI 102: 
CONTEÚDOS 
GERAIS 2016

PADRÃO PÁGINA OMISSÃO PACTO 
GLOBAL ODS

Perfil da organização

102-1: Nome da organização 43

102-2: Principais atividades, marcas, produtos 
e serviços 39; 45

102-3: Localização da sede da organização 43

102-4: Localização das operações 43

102-5: Controle acionário e forma jurídica  
da organização 43

102-6: Mercados em que a organização atua 35

102-7: Porte da organização 11; 12

102-8: Informações sobre empregados  
e outros trabalhadores 87; 192; 198; 201 6 8

102-9: Cadeia de fornecedores  
da organização 119

102-10: Mudanças significativas ocorridas  
na organização ou em sua cadeia  
de fornecedores

121

102-11: Abordagem ou princípio da precaução 101

102-12: Iniciativas  
desenvolvidas externamente 49

102-13: Participação em associações 95

Estratégia

102-14: Declaração do presidente 6; 8

Ética e integridade

102-16: Valores, princípios, padrões e normas  
de comportamento 33; 90 10 16

102-17: Mecanismos de aconselhamento  
e preocupações sobre ética 90; 93 10 16

Sumário de 
Conteúdo da GRI 
GRI 102-55

Para o serviço Content Index Service, os serviços GRI 
revisaram se o índice de conteúdo GRI está claramente 
apresentado e se as referências para todas as divulgações 
incluídas estão alinhadas com as seções apropriadas no 
corpo do relatório.

256 

BRADESCO  Relatório Integrado 2020

ANEXOS



GRI 102: 
CONTEÚDOS 
GERAIS 2016

PADRÃO PÁGINA OMISSÃO PACTO 
GLOBAL ODS

Governança

   

102-18: Estrutura de governança 85

102-24: Nomeação e seleção do mais alto 
órgão de governança 88 5, 16

102-25: Conflitos de interesse 88 16

102-26: Papel desempenhado pelo mais 
alto órgão de governança na definição de 
propósito, valores e estratégia

24

102-28: Avaliação de desempenho dos 
membros do mais alto órgão de governança 88

Engajamento de partes interessadas

   

102-40: Lista de grupos de stakeholders 24

102-41: Acordos de negociação coletiva 229 3 8

102-42: Identificação e seleção  
de stakeholders 24

102-43: Abordagem adotada pela organização 
para envolver os stakeholders 24; 164; 203

102-44: Principais tópicos e  
preocupações levantadas 24; 164; 203

Práticas do relato

   102-45: Entidades incluídas nas 
demonstrações financeiras consolidadas

As demonstrações 
contábeis consolidadas 

do Bradesco abrangem as 
demonstrações contábeis 

do Bradesco, suas agências 
no exterior, empresas 
controladas no país e 
no exterior, Entidades 

de Propósito Específico 
(EPE) e os fundos de 

investimento nos quais as 
empresas da Organização 

são as principais 
beneficiárias ou detentoras 

das principais obrigações, 
conforme estabelecido 

pelo Pronunciamento 
Técnico CPC 36 (R3) 

– Demonstrações 
Consolidadas, no  

item “Controle”.

Fonte: Relatório de  
Análise Econômica e 

Financeira 4T20. Nota 
explicativa 02 das 

Demonstrações Contábeis 
Consolidadas, p. 86

GRI 102-55
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GRI 102: 
CONTEÚDOS 
GERAIS 2016

PADRÃO PÁGINA OMISSÃO PACTO 
GLOBAL ODS

102-46: Definição do conteúdo do relatório  
e limites dos temas materiais 255

102-47: Lista dos temas materiais 24; 255

102-48: Reformulações de informações Não houve.

102-49: Alterações no relatório Não houve.

102-50: Período do relatório 22

102-51: Data do relatório anterior mais recente 22

102-52: Ciclo de relato do relatório 22

102-53: Contato para perguntas sobre  
o relatório 4

102-54: Abordagem do relato de acordo  
com os padrões GRI 22

102-55: Sumário de conteúdo GRI 256; 257; 258; 259; 260; 
261; 263; 264; 265; 266

102-56: Asseguração externa 292

GRI 102-55

TÓPICOS 
MATERIAIS  PADRÃO PÁGINA OMISSÃO PACTO 

GLOBAL ODS

GRI 201: Desempenho econômico 2016 

GRI 103: Forma 
de gestão 2016

103-1: Explicação da materialidade e seu limite 24; 255

103-2: Abordagem de gestão e  
seus componentes 133 1, 8 1, 5, 8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 133

201-1: Valor econômico direto gerado  
e distribuído 139 2, 5, 7, 

8, 9
201-2: Implicações financeiras e outros  
riscos e oportunidades relacionados  
a mudanças climáticas

112 7 13

GRI 203: Impactos econômicos indiretos 2016 

GRI 103: Forma 
de gestão 2016

103-1: Explicação da materialidade e seu limite 24; 255

103-2: Abordagem de gestão  
e seus componentes 159 1, 8 1, 5,  

8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 159

203-2: Impactos econômicos  
indiretos significativos 150; 160

1, 2, 3, 
8, 10, 

17

258 

BRADESCO  Relatório Integrado 2020

ANEXOS



TÓPICOS 
MATERIAIS PADRÃO PÁGINA OMISSÃO PACTO 

GLOBAL ODS

GRI 204: Práticas de compra 2016

GRI 103: Forma 
de gestão 2016

103-1: Explicação da materialidade e seu limite 24; 255

103-2: Abordagem de gestão e  
seus componentes 119 1, 8 1, 5,  

8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 18

204-1: Proporção de gastos com 
fornecedores locais 119; 120 12

GRI 205: Combate à corrupção 2016

GRI 103: Forma 
de gestão 2016

103-1: Explicação da materialidade e seu limite 24; 255

103-2: Abordagem de gestão e  
seus componentes 90 1, 8 1, 5,  

8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 90

205-1: Operações avaliadas quanto a riscos 
relacionados a corrupção 90 10 16

205-3: Casos confirmados de corrupção e  
medidas tomadas

94  
Não registramos casos de 

corrupção ano de 2020.
10 16

GRI 206: Concorrência desleal 2016

GRI 103: Forma 
de gestão 2016

103-1: Explicação da materialidade e seu limite 24; 255

103-2: Abordagem de gestão e  
seus componentes 90 1, 8 1, 5,  

8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 90

206-1: Ações legais para práticas de 
concorrência desleal, antitruste e monopólio

Não tivemos ações judiciais 
movidas por concorrência 

desleal, práticas de truste e 
monopólio no ano de 2020.

16

GRI 301: Materiais 2016 

GRI 103: Forma 
de gestão 2016

103-1: Explicação da materialidade e seu limite 24; 255

103-2: Abordagem de gestão e  
seus componentes 242 1, 8 1, 5,  

8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 242

301-1: Materiais usados, discriminados  
por peso ou volume 244 7, 8 8, 12

301-2: Materiais usados provenientes  
de reciclagem 244 8, 12

GRI 102-55
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TÓPICOS 
MATERIAIS PADRÃO PÁGINA OMISSÃO PACTO 

GLOBAL ODS

GRI 302: Energia 2016

GRI 103: Forma 
de gestão 2016

103-1: Explicação da materialidade e seu limite 24; 255

103-2: Abordagem de gestão e  
seus componentes 235; 239 1, 8 1, 5,  

8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 235; 239

302-1: Consumo de energia dentro  
da organização 239; 240 7, 8 7, 8, 

12, 13

GRI 303: Água e efluentes 2018

GRI 103: Forma 
de gestão 2016

103-1: Explicação da materialidade e seu limite 24; 255

103-2: Abordagem de gestão e  
seus componentes 235; 236 1, 8 1, 5,  

8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 235; 236

GRI 303: Água e 
efluentes 2018

303-1: Interação com a água como um  
recurso compartilhado 236; 237; 238 7, 8 6

303-2: Gestão de impactos relacionados  
ao descarte de água 237 7, 8 7, 8, 

12, 13

303-5: Consumo de água 236 8 6, 8, 
12

GRI 305: Emissões 2016 

GRI 103: Forma 
de gestão 2016

103-1: Explicação da materialidade e seu limite 24; 255

103-2: Abordagem de gestão e  
seus componentes 235; 245 1, 8 1, 5,  

8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 235; 245

305-1: Emissões diretas de gases de efeito 
estufa – Escopo 1 246 7, 8 3, 12, 13, 

14, 15

305-2: Emissões indiretas de gases de efeito 
estufa – Escopo 2 247; 249 7, 8 3, 12, 13, 

14, 15

305-3: Outras emissões indiretas de gases  
de efeito estufa – Escopo 3 247; 248 7, 8 3, 12, 13, 

14, 15

305-4: Intensidade de emissões de gases  
de efeito estufa 250 8 13, 14, 

15

305-5: Redução de emissões de gases  
de efeito estufa 250 8, 9 13, 14, 

15

305-6: Emissões de substâncias que 
destroem a camada de ozônio

Informação não aplicável. 
Desenvolvemos nosso relato 

de emissões de acordo 
com as especificações 
do Programa Brasileiro 
GHG Protocol, as quais 

não exigem a mensuração 
dessas substâncias (ou não 

fazem parte do escopo 
de nossas operações). A 

Organização não considera 
relevante as emissões 

dessas substâncias em suas 
atividades e, por isso, não 

tem a intenção de iniciar  
tal monitoramento.

7, 8 3, 12, 
13

GRI 102-55
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TÓPICOS 
MATERIAIS PADRÃO PÁGINA OMISSÃO PACTO 

GLOBAL ODS

305-7: Emissões de NOx, SOx e outras 
emissões atmosféricas significativas

Informação não aplicável. 
Desenvolvemos nosso relato 

de emissões de acordo com as 
especificações do Programa Brasileiro 

GHG Protocol, as quais não exigem 
a mensuração dessas substâncias 

(ou não fazem parte do escopo de 
nossas operações). A Organização 

não considera relevante as emissões 
dessas substâncias em suas atividades 

e, por isso, não tem a intenção de 
iniciar tal monitoramento.

7, 8
3, 12, 

13, 14, 
15

GRI 306: Resíduos 2020

GRI 103: Forma 
de gestão 2016

103-1: Explicação da materialidade e seu limite 24; 255

103-2: Abordagem de gestão e  
seus componentes 235; 242 1, 8 1, 5,  

8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 235; 242

GRI 306: 
Resíduos 2020

306-1: Geração de resíduos e impactos 
significativos relacionados a resíduos 242 8

306-2: Gestão de impactos significativos 
relacionados a resíduos 242 8

306-3: Resíduos gerados 242 8

306-4: Resíduos não destinados para 
disposição final 242 8

306-5: Resíduos destinados para  
disposição final 242 8

GRI 307: Conformidade ambiental 2016

GRI 103: Forma 
de gestão 2016

103-1: Explicação da materialidade e seu limite 24; 255

103-2: Abordagem de gestão e  
seus componentes 245 1, 8 1, 5,  

8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 245

307-1: Não conformidades com leis  
e regulamentações ambientais

O Bradesco não recebeu 
multas ambientais nos 

últimos três anos.
8 16

GRI 308: Avaliação ambiental de fornecedores 2016     

GRI 103: Forma 
de gestão 2016

103-1: Explicação da materialidade e seu limite 24; 255

103-2: Abordagem de gestão e  
seus componentes 122 1, 8 1, 5,  

8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 122

308-1: Novos fornecedores selecionados  
com base em critérios ambientais 122 8

308-2: Impactos ambientais negativos 
significativos na cadeia de fornecedores  
e medidas tomadas

112; 121; 122; 123 8

GRI 102-55
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TÓPICOS 
MATERIAIS PADRÃO PÁGINA OMISSÃO PACTO 

GLOBAL ODS

GRI 401: Emprego 2016     

GRI 103: Forma 
de gestão 2016

103-1: Explicação da materialidade e seu limite 24; 255

103-2: Abordagem de gestão e  
seus componentes 190 1, 8 1, 5,  

8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 190

401-1: Novas contratações de colaboradores 
e turnover 190; 191 6 5, 8

401-2: Benefícios concedidos a empregados 
de tempo integral que não são oferecidos a 
empregados temporários ou em regime de 
meio período

213 8

401-3: Licença-maternidade/paternidade 214; 215 6 5, 8

GRI 403: Saúde e segurança do trabalho 2018     

GRI 103: Forma 
de gestão 2016

103-1: Explicação da materialidade e seu limite 24; 255

103-2: Abordagem de gestão e  
seus componentes 213 1, 8 1, 5,  

8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 213

GRI 403: Saúde 
e segurança do 
trabalho 2018

403-1: Sistema de gestão de saúde e 
segurança do trabalho 213 3, 8

403-2: Identificação de periculosidade, 
avaliação de riscos e investigação  
de incidentes

213 3, 8

403-3: Serviços de saúde do trabalho
Não aplicável. A natureza das funções 

administrativas não oferece risco 
iminente à saúde dos funcionários.

3, 8

403-4: Participação dos trabalhadores, 
consulta e comunicação aos trabalhadores 
referentes a saúde e segurança do trabalho

213 3, 8

403-5: Capacitação de trabalhadores em 
saúde e segurança do trabalho 209; 253 8

403-6: Promoção da saúde do trabalhador 209 3, 8

403-7: Prevenção e mitigação de impactos de 
saúde e segurança do trabalho diretamente 
vinculados com relações de negócios

213 3, 8

403-8:Trabalhadores cobertos por um 
sistema de gestão de saúde e segurança  
do trabalho

213 3, 8

GRI 404: Capacitação e educação 2016     

GRI 103: Forma 
de gestão 2016

103-1: Explicação da materialidade e seu limite 24; 255

103-2: Abordagem de gestão e  
seus componentes 219 1, 8 1, 5,  

8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 219

404-1: Número médio de horas de 
treinamento por ano por empregado 220 6 4, 5, 8

404-2: Programas de melhoria do 
conhecimento dos funcionários e programas 
para transição de carreira

219 8

404-3: Percentual de empregados que 
recebem regularmente análises de 
desempenho e de desenvolvimento de carreira

221 6 5, 8

GRI 102-55
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TÓPICOS 
MATERIAIS PADRÃO PÁGINA OMISSÃO PACTO 

GLOBAL ODS

GRI 405: Diversidade e igualdade de oportunidades 2016     

GRI 103: Forma 
de gestão 2016

103-1: Explicação da materialidade e seu limite 24; 255

103-2: Abordagem de gestão e  
seus componentes 195; 197; 199; 202; 204; 208 1, 8 1, 5,  

8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 195; 197; 199; 202; 204; 208

405-1: Diversidade dos grupos responsáveis 
pela governança e entre os colaboradores 192; 193; 197; 201 6 5, 8

405-2: Razão matemática do salário mínimo  
e remuneração entre mulheres e homens 207 6 5, 8, 

10

GRI 406: Não discriminação 2016   

GRI 103: Forma 
de gestão 2016

103-1: Explicação da materialidade e seu limite 24; 255

103-2: Abordagem de gestão e  
seus componentes 225 1, 8 1, 5,  

8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 225

406-1: Incidentes de discriminação e medidas 
corretivas tomadas 226; 227 6 5, 8, 

16

GRI 407: Liberdade sindical e negociação coletiva 2016

GRI 103: Forma 
de gestão 2016

103-1: Explicação da materialidade e seu limite 24; 255

103-2: Abordagem de gestão  
e seus componentes 112 1, 8 1, 5,  

8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 112

407-1: Operações e fornecedores 
identificados em que o direito de exercer 
a liberdade de associação e a negociação 
coletiva possa estar sendo violado

112; 126 3 8

GRI 412: Avaliação de direitos humanos 2016

GRI 103: Forma 
de gestão 2016

103-1: Explicação da materialidade e seu limite 24; 255

103-2: Abordagem de gestão  
e seus componentes 81 1, 8 1, 5,  

8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 81

412-1: Operações que foram sujeitas a 
revisões ou avaliações de impacto em  
direitos humanos

81; 112; 125 1

412-3: Acordos e contratos de investimentos 
significativos que incluem cláusulas de 
direitos humanos ou que foram submetidos  
à avaliação em direitos humanos

115; 116 2

GRI 102-55
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TÓPICOS 
MATERIAIS PADRÃO PÁGINA OMISSÃO PACTO 

GLOBAL ODS

GRI 414: Avaliação social de fornecedores 2016

GRI 103: Forma 
de gestão 2016

103-1: Explicação da materialidade e seu limite 24; 255

103-2: Abordagem de gestão e  
seus componentes 122 1, 8 1, 5,  

8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 122

414-1: Novos fornecedores que foram 
selecionados com base em critérios sociais 122 2 6, 8, 

16

414-2: Impactos sociais negativos na  
cadeia de suprimentos e ações tomadas 112; 124 2 6, 8, 

16

GRI 415: Políticas públicas 2016

GRI 103: Forma 
de gestão 2016

103-1: Explicação da materialidade e seu limite 24; 255

103-2: Abordagem de gestão e  
seus componentes 253 1, 8 1, 5,  

8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 253

415-1: Contribuições a partidos políticos 253 10 16

GRI 417: Marketing e rotulagem 2016     

GRI 103: Forma 
de gestão 2016

103-1: Explicação da materialidade e seu limite 24; 255

103-2: Abordagem de gestão e  
seus componentes 253 1, 8 1, 5,  

8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 253

417-1: Requisitos para informações e 
rotulagem de produtos e serviços 253 12, 16

417-2: Casos de não conformidade relativo à 
informação e rotulagem de produtos e serviços

Em 2020, não registramos 
nenhum caso de não 

conformidade com 
regulamentos e códigos 

voluntários relativos a 
informações e rotulagem 

de produtos e serviços  
ou relativos à comunicação 

de marketing.

16

417-3: Casos de não conformidade em relação 
a comunicações de marketing

Em 2020, não registramos 
nenhum caso de não 

conformidade com 
regulamentos e códigos 

voluntários relativos a 
informações e rotulagem 

de produtos e serviços  
ou relativos à comunicação 

de marketing.

GRI 102-55
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TÓPICOS 
MATERIAIS PADRÃO PÁGINA OMISSÃO PACTO 

GLOBAL ODS

GRI 418: Privacidade do cliente 2016     

GRI 103: Forma 
de gestão 2016

103-1: Explicação da materialidade e seu limite 24; 255

103-2: Abordagem de gestão  
e seus componentes 111 1, 8 1, 5,  

8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 111

418-1: Queixas comprovadas relativas à violação 
de privacidade e perda de dados de clientes 111 16

GRI 419: Conformidade socioeconômica 2016

GRI 103: Forma 
de gestão 2016

103-1: Explicação da materialidade e seu limite 24; 255

103-2: Abordagem de gestão e  
seus componentes 112 1, 8 1, 5,  

8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 112

419-1: Não conformidade com leis e 
regulamentos nas áreas econômicas e sociais 91 16

GRI Suplemento Setorial Financeiro: Portfólio de Produtos     

GRI 103: Forma 
de gestão 2016

103-1: Explicação da materialidade e seu limite 24; 255

103-2: Abordagem de gestão e  
seus componentes 151

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 151

FS6: Percentual do portfólio de cada linha de 
negócio, discriminado por região, porte (ex.: 
micro, pequena, média ou grande empresa) e 
setor de atuação

66

FS7: Valor monetário de produtos e  
serviços com benefício social, separados  
por cada linha de negócios e discriminados 
por objetivo

152; 203

FS8: Valor monetário dos produtos e  
serviços com benefício ambiental, separados 
por cada linha de negócios e discriminados  
por objetivo

152

GRI 102-55
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TÓPICOS 
MATERIAIS PADRÃO PÁGINA OMISSÃO PACTO 

GLOBAL ODS

GRI Suplemento Setorial Financeiro: Controle Acionário Ativo     

GRI 103: Forma 
de gestão 2016

103-1: Explicação da materialidade e seu limite 24; 255

103-2: Abordagem de gestão e  
seus componentes 62; 63

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 62; 63

FS10: Percentual e número de empresas 
do portfólio da instituição com as quais a 
organização relatora interagiu em relação a 
questões socioambientais

63

FS11: Percentual de ativos sujeitos a triagem 
ambiental ou social (positiva e negativa) 67

GRI Suplemento Setorial Financeiro: Comunidades Locais     

GRI 103: Forma 
de gestão 2016

103-1: Explicação da materialidade e seu limite 24; 255

103-2: Abordagem de gestão e  
seus componentes 148

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 148

FS14: Iniciativas para melhorar o  
acesso dos serviços financeiros para  
pessoas desfavorecidas

203; 254

GRI Suplemento Setorial Financeiro: Responsabilidade do Produto     

GRI 103: Forma 
de gestão 2016

103-1: Explicação da materialidade e seu limite 24; 255

103-2: Abordagem de gestão e  
seus componentes 62; 63; 118; 172

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 62; 63; 118; 172

FS15: Políticas para um justo desenvolvimento 
e venda de produtos e serviços financeiros 63; 118; 163; 172 

FS16: Iniciativas para aumentar a educação 
financeira, por tipo de beneficiário 153; 154; 156

GRI 102-55
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CATEGORIA 
GERAL

TÓPICO DE 
DIVULGAÇÃO CÓDIGO MÉTRICA REFERÊNCIA 

Indicadores Comuns  (FN-AC | FN-CB | FN-CF | FN-IN | FN-IB | FN-MF | FN-EX) 

Segurança da 
Informação

Segurança da 
Informação

FN-CB-230a.1 
FN-CF-230a.1

Número de violações de dados, 
porcentagem envolvendo informações 
de identificação pessoal, número de 
correntistas afetados.

SAC, p. 165

FN-CB-230a.2 
FN-CF-230a.3

Descrição da abordagem para 
identificar e corrigir riscos de 
segurança de dados.

Risco cibernético e segurança 
da informação, p. 108

Governança de Segurança 
Cibernética e Incidentes, p. 109

Engajamento de 
Funcionários, 
Diversidade & 
Inclusão

Diversidade 
& Inclusão de 
Funcionários

FN-AC-330a.1 
FN-IB-330a.1

Percentual de representação de 
gênero e grupo étnico/racial para 
gerência executiva, gerência não 
executiva, profissionais e todos os 
outros funcionários.

TABELA | Composição do 
Conselho de Administração, p. 88

TABELA | Indicadores Gerais  
de Diversidade, p. 197–198

TABELA | Porcentagem de 
funcionários por categoria 
funcional e por raça/etnia, p. 201

Ética de 
Negócios Ética de Negócios

FN-AC-510a.1 
FN-CB-510a.1 
FN-IB-510a.1 
FN-EX-510a.1

Valor total das perdas monetárias como 
resultado de procedimentos legais 
associados a fraude, negociação com in-
formações privilegiadas (insider trading), 
comportamento antitruste ou anti-
competitivo, manipulação de mercado, 
imperícia ou outras leis ou regulamentos 
relacionados do setor financeiro.

TABELA | Multas significativas 
(econômicas e sociais) –  
em R$, p. 91

FN-AC-510a.2 
FN-CB-510a.2 
FN-IB-510a.2

Descrição das políticas e 
procedimentos de denúncias.

Tratamento de Denúncias,  
p. 225–227 

Indicadores
SASB

Este índice foi elaborado de acordo com as normas previstas para o setor financeiro, organizado por categorias: 
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CATEGORIA 
GERAL

TÓPICO DE 
DIVULGAÇÃO CÓDIGO MÉTRICA REFERÊNCIA 

Gestão do  
Risco Sistêmico

Gestão do Risco 
Sistêmico

FN-CB-550a.1 
FN-IB-550a.1

Pontuação de Banco Sistemicamente 
Importantes (G-SIB), por categoria. (-)

FN-CB-550a.2 
FN-IB-550a.2

Descrição de abordagem para 
incorporação de resultados de testes 
de estresse mandatórios e voluntários 
no planejamento de adequação de 
capital, estratégia corporativa de 
longo prazo e outras atividades.

Gerenciamento  
de riscos, p. 99

Asset Management & Atividades de Custódia (Asset Management & Custody Activities)

Prática de 
Vendas & 
Rotulagem de 
Produtos

Informações 
Transparentes & 
Conselhos Justos 
para Clientes

FN-AC-270a.1

(1) Número e (2) porcentagem de 
funcionários cobertos com um 
registro de investigações relacionadas 
a investimentos, reclamações 
iniciadas por consumidores, litígios 
civis privados ou outros processos 
regulatórios.

TABELA | Mecanismos de 
Queixa – Banco Bradesco p. 166

FN-AC-270a.2

Valor total de perdas monetárias 
como resultado de processos 
judiciais associados ao marketing 
e a comunicação de informações 
relacionadas a produtos financeiros a 
clientes novos e recorrentes.

(-)

FN-AC-270a.3
Descrição da abordagem para 
informar os clientes sobre produtos e 
serviços.

(-)

Design do 
Produto & 
Gestão do  
Ciclo de Vida

Incorporação 
de fatores 
Ambientais, 
Sociais e de 
Governança 
na Gestão de 
Investimento  
& Assessoria

FN-AC-410a.1

Quantidade de ativos sob gestão, 
por classe de ativos que empregam 
integração de questões ambientais, 
sociais e de governança (ASG), 
investimento com tema de 
sustentabilidade e screening.

Sustentabilidade nos 
Investimentos na BRAM, p. 62

FN-AC-410a.2

Descrição da abordagem para 
incorporaração de fatores 
ambientais, sociais e de governança 
nos processos  e estratégias 
de investimentos e/ou wealth 
management.

Sustentabilidade nos 
Investimentos na BRAM,  
p. 62–64

FN-AC-410a.3
Descrição de votação por procuração 
e políticas e procedimentos de 
envolvimento da investida.

Sustentabilidade nos 
Investimentos na BRAM, p. 64
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CATEGORIA 
GERAL

TÓPICO DE 
DIVULGAÇÃO CÓDIGO MÉTRICA REFERÊNCIA 

Gestão do  
Risco Sistêmico

Gestão do Risco 
Sistêmico

FN-AC-550a.1
Porcentual de ativos de fundos 
abertos sob gestão por categoria de 
classificação de liquidez.

Sustentabilidade nos 
Investimentos na BRAM,  
p. 65–66

FN-AC-550a.2

Descrição da abordagem para 
incorporação de programas de gestão 
de risco de liquidez na estratégia de 
carteira e gestão de risco de resgate.

(-)

FN-AC-550a.3 Total da exposição a transações de 
financiamento de títulos. (-)

FN-AC-550a.4 Exposição líquida a derivativos de 
crédito subscritos. (-)

FN-AC-000.A 
(1) Total registrado e (2) total de 
ativos não registrados sob gestão 
(AUM).

(-)

FN-AC-000.B Total de ativos sob custódia  
e supervisão.

Sustentabilidade nos 
Investimentos na BRAM, p. 62

Bancos Comerciais (Commercial Banks)   

Segurança da 
Informação

Segurança da 
Informação

FN-CB-230a.1

Número de violações de dados, 
porcentagem envolvendo 
informações de identificação pessoal, 
número de correntistas afetados.

(-)

FN-CB-230a.2
Descrição da abordagem para 
identificar e corrigir riscos de 
segurança de dados.

Risco cibernético e segurança 
da informação, p. 108 

Governança de Segurança 
Cibernética  
e Incidentes, p. 109
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CATEGORIA 
GERAL

TÓPICO DE 
DIVULGAÇÃO CÓDIGO MÉTRICA REFERÊNCIA 

Acessibilidade

Inclusão 
Financeira & 
Capacidade de 
Desenvolvimento

FN-CB-240a.1

(1) Número e (2) valor de empréstimos 
pendentes qualificados para 
programas cujo objetivo é promover 
o desenvolvimento de pequenas 
empresas e da comunidade.

Soluções com Benefício 
Socioambiental, p. 57

FN-CB-240a.2

(1) Número e (2) valor de empréstimos 
vencidos e não provisionados 
qualificados para programas cujo 
objetivo é promover pequenos 
negócios e o desenvolvimento 
comunitário. 

(-)

FN-CB-240a.3

Número de contas correntes de  
varejo sem custo fornecidas a  
clientes anteriormente sem banco  
ou cobertos de maneira insuficiente 
pelo sistema bancário.

Inclusão Financeira, p. 150

FN-CB-240a.4

Número de participantes em 
iniciativas de educação financeira 
para clientes sem banco, cobertos 
de maneira insuficiente pelo sistema 
bancário ou com atendimento 
insuficiente.

Educação financeira,  
p. 151

Design  
do Produto  
& Gestão do  
Ciclo de Vida

Incorporação 
de fatores 
Ambientais, 
Sociais e de 
Governança 
na Análise de 
Crédito

FN-CB-410a.1 Exposição de crédito comercial e 
industrial, por setor.

Carteira de Crédito  
Expandida, p. 137

Relatório de Análise Econômica 
e Financeira 4T20, p. 15 
https://api.mziq.
com/mzfilemanager/
v2/d/80f2e993-0a30-
421a-9470-a4d5c8ad5e9f/
efa3a2c7-6f00-d814-714d-
4bf83151c7ef?origin=1

FN-CB-410a.2

Descrição da abordagem para 
incorporação de critérios ambientais, 
sociais e de governança na análise  
de crédito.

Gerenciamento de  
riscos socioambientais, p. 113

FN-CB-000.A. 

(1) Número e (2) valor das contas 
correntes e de poupança por 
segmento: (a) pessoais e (b) 
pequenos negócios.

Cliente no Centro, p. 11

FN-CB-000.B. 

(1) Número e (2) valor dos 
empréstimos por segmento: (a) 
pessoal, (b) pequena empresa e (c) 
corporação.

(-)
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CATEGORIA 
GERAL

TÓPICO DE 
DIVULGAÇÃO CÓDIGO MÉTRICA REFERÊNCIA 

Financiamento ao Consumidor (Consumer Finance)

Privacidade  
do Cliente

Privacidade  
do Cliente

FN-CF-220a.1
Número de correntistas que  
as informações são usadas  
para fins secundários.

(-)

FN-CF-220a.2

Valor total de perdas monetários 
como resultados de procedimentos 
legais associados com a privacidade 
do cliente.

(-)

Segurança  
da Informação FN-CF-230a.2

Perdas relacionadas a fraudes de 
cartões em aspectos digitais ou com 
aspectos físicos.

Prevenção a Fraudes 
Eletrônicas, Fraudes 
Documentais e Soluções de 
Segurança, p. 110

Prática de 
Vendas &  
Rotulagem  
de Produtos

Práticas de 
Vendas

FN-CF-270a.1

Percentual da remuneração total dos 
empregados considerando a parcela 
variável e vinculada à quantidade de 
produtos e serviços vendido.

TABELA | Valor econômico 
direto gerado e distribuído,  
p. 139

FN-CF-270a.2

Taxa de aprovação para crédito e 
produtos pré-pagos para aplicantes 
com pontuação FICO abaixo e acima  
de 660.

(-)

FN-CF-270a.3

(1) Taxas médias de produtos 
complementares, (2) taxa percentual 
anual (APR) média, (3) vencimento 
médio das contas, (4) número médio 
de linhas de crédito comercial e (5) 
taxas anuais médias para produtos 
pré-pagos, para clientes com 
pontuações de crédito da FICO acima 
e abaixo de 660.

(-)

FN-CF-270a.4

(1) Número de reclamações 
protocoladas no Consumer Financial 
Protection Bureau (CFPB), (2) 
percentual com isenção monetária 
ou não monetária, (3) percentual 
contestado pelo consumidor, 
(4) percentual que resultou em 
investigação pelo CFPB.

TABELA | Mecanismos de 
Queixa – Banco Bradesco,  
p. 167

FN-CF-270a.5

Valor total de perdas monetárias  
como resultado de procedimentos 
legais associados com vendas e  
serviços de produtos.

TABELA | Multas significativas  
(econômicas e sociais) –  
em R$, p. 91

FN-CF-000.A 

Número de consumidores únicos  
com uma conta de cartão de crédito 
ativa (1) e (2) conta de cartão de  
débito pré-paga.

Cliente no Centro,  
p. 11 (número  
de correntistas)

FN-CF-000.B
Número de (1) contas de cartão  
de crédito e (2) contas de cartão  
de débito pré-pago.

Cliente no Centro,  
p. 11 (número  
de correntistas)
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CATEGORIA 
GERAL

TÓPICO DE 
DIVULGAÇÃO CÓDIGO MÉTRICA REFERÊNCIA 

Seguros (Insurance)

Práticas de 
Vendas & 
Rotulagem  
de Produtos

Informações 
Transparentes & 
Conselhos Justos 
para Clientes

FN-IN-270a.1

Valor total de perdas monetárias 
como resultado de procedimentos 
legais associados com comunicação 
e marketing de informações 
relacionadas com produtos de 
Seguros para clientes novos e 
recorrentes.

TABELA | Multas significativas 
(econômicas e sociais) – em R$, 
p. 91 (linha referente a seguros)

FN-IN-270a.2 Índice de reclamações sobre sinistros. Mecanismos de Queixa – Grupo 
Bradesco Seguros, p. 166–167

FN-IN-270a.3 Taxa de retenção de clientes. (-)

FN-IN-270a.4 Descrição da abordagem para 
informar clientes sobre produtos.

Políticas para o 
desenvolvimento e a venda de 
produtos e serviços do Grupo 
Bradesco Seguros, p. 118

Design do 
Produto & 
Gestão do  
Ciclo de Vida

Incorporação 
de fatores 
Ambientais, 
Sociais e de 
Governança 
na Gestão de 
Investimento

FN-IN-410a.1 Total de ativos investidos, por 
indústria e por classe de ativo. (-)

FN-IN-410a.2

Descrição da abordagem de 
incorporação de aspectos ambientais, 
sociais e governança nos processos 
e estratégias de gestão de 
investimentos.

Risco Socioambiental em 
Seguros, p. 118

Políticas 
elaboradas para 
incentivar o 
comportamento 
responsável

FN-IN-410b.1
Prêmios líquidos emitidos 
relacionados à eficiência energética e 
tecnologia de baixo carbono.

(-)

FN-IN-410b.2

Discussão de produtos e/ou recursos 
do produto que incentivam a 
saúde, segurança e/ou ações e/ou 
ambientalmente responsáveis.

Sustentabilidade no Grupo 
Bradesco Seguros, p. 68–69
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CATEGORIA 
GERAL

TÓPICO DE 
DIVULGAÇÃO CÓDIGO MÉTRICA REFERÊNCIA 

Impactos Físicos 
das Mudanças 
Climáticas

Exposição ao  
Risco Ambiental

FN-IN-450a.1
Perda máxima provável (PML) de 
produtos segurados de catástrofes 
naturais relacionadas ao clima.

(-)

FN-IN-450a.2

Valor total de perdas monetárias 
atribuíveis a pagamentos de seguros 
de catástrofes naturais modeladas e 
catástrofes naturais não modeladas, 
por tipo de evento e segmento 
geográfico (líquido e bruto de 
resseguro).

(-)

FN-IN-450a.3

Descrição da abordagem para 
incorporação de riscos ambientais  
(1) no processo de subscrição para 
contratos individuais e (2) na gestão  
de riscos no nível da empresa e 
adequação de capital.

Risco Socioambiental em 
Seguros, p. 118

Gestão do  
Risco Sistêmico

Gestão do  
Risco Sistêmico

FN-IN-550a.1

Exposição a instrumentos derivativos 
por categoria: (1) total da exposição 
potencial a derivativos não 
compensados centralmente, (2) 
total do valor justo de garantias 
aceitáveis depositadas na Central de 
Compensação, e (3) total da exposição 
potencial a derivativos compensados 
centralmente.

(-)

FN-IN-550a.2
Total do valor justo dos ativos de 
garantia de empréstimo de títulos e 
valores mobiliários.

(-)

FN-IN-550a.3

Descrição da abordagem para 
gerenciar riscos relacionados a capital 
e liquidez associados a atividades 
sistêmicas que não são de seguro.

Gerenciamento de riscos, p. 99

Gestão de Riscos no Grupo 
Bradesco Seguros, p. 117

FN-IN-000.A 
Número de apólices em vigor, por 
segmento: (1) ramos elementares, (2) 
vida, (3) resseguro assumido.

Bradesco Seguros, p. 15
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CATEGORIA 
GERAL

TÓPICO DE 
DIVULGAÇÃO CÓDIGO MÉTRICA REFERÊNCIA 

Bancos de Investimentos & Corretagem (Investment Banking & Brokerage)   

Design  
do Produto  
& Gestão do  
Ciclo de Vida

Incorporação 
de fatores 
Ambientais, 
Sociais e de 
Governança 
em Bancos de 
Investimento & 
Atividades de 
Corretagem

FN-IB-410a.1

Receita de (1) subscrição, (2) 
assessoria e (3) transações de 
securitização que incorporam a 
integração de fatores ambientais, 
sociais e de governança (ASG), por 
setor.

(-)

FN-IB-410a.2

Número e valor total de 
investimentos e empréstimos que 
incorporam apectos ambientais, 
sociais e de governança, por setor.

Títulos de dívida com viés  
de sustentabilidade, p. 60

FN-IB-410a.3

Descrição da abordagem para a 
incorporação de fatores ambientais, 
sociais e de governança (ASG) nas 
atividades de banco de investimento  
e corretagem.

Gerenciamento de  
riscos socioambientais, p. 113

Integridade 
Profissional

FN-IB-510b.1

(1) Número e (2) porcentagem de 
funcionários cobertos com um 
registro de investigações relacionadas 
a investimentos, reclamações 
iniciadas por consumidores, litígios 
civis privados ou outros processos 
regulatórios.

(-)

FN-IB-510b.2

Número de casos de mediação e 
arbitragem associados à integridade 
profissional, incluindo dever de 
cuidado, pela parte.

(-)

FN-IB-510b.3

Valor total de perdas monetárias 
como resultado de processos judiciais 
associados à integridade profissional, 
incluindo o dever de cuidado.

(-)

FN-IB-510b.4
Descrição da abordagem para 
assegurar a integridade profissional, 
incluindo o dever de cuidado.

(-)
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CATEGORIA 
GERAL

TÓPICO DE 
DIVULGAÇÃO CÓDIGO MÉTRICA REFERÊNCIA 

Incentivos 
e Riscos 
Assumidos

FN-IB-550b.1
Porcentagem da remuneração total 
que é variável para tomadores de 
risco material (MRTs).

(-)

FN-IB-550b.2

Porcentagem da remuneração variável 
dos Tomadores de Risco Material 
(MRTs) à qual as cláusulas de malus 
ou clawback foram aplicadas.

(-)

FN-IB-550b.3

Discussão de políticas sobre 
supervisão, controle e validação de 
preços de traders de ativos e passivos 
de Nível 3.

(-)

FN-IB-000.A 
(1) Número e (2) valor de  
(a) subscrição, (b) assessoria e  
(c) transações de securitização.

(-)

FN-IB-000.B 
(1) Número e (2) valor dos 
investimentos proprietários e 
empréstimos por setor.

(-)

FN-IB-000.C 

(1) Número e (2) valor das transações 
de market making em (a) renda fixa, 
(b) ações, (c) moedas, (d) derivativos 
e (e) produtos de commodities.

(-)

Financiamento de Hipotecas (Mortgage Finance)   

Práticas de 
Vendas & 
Rotulagem  
de Produtos

Práticas de 
Empréstimos

FN-MF-270a.1

(1) Número e (2) valor de hipotecas 
residenciais dos seguintes tipos: (a) 
Hipotecas Híbridas ou com Opção de 
Taxas Ajustáveis (ARM), (b) Penalidade 
de Pré-pagamento, (c) Taxa Mais Alta, 
(d) Total, por pontuações de crédito 
da FICO acima ou abaixo de 660.

(-)

FN-MF-270a.2

(1) Número e (2) valor de (a) 
modificações de hipotecas 
residenciais, (b) execuções 
hipotecárias e (c) vendas a descoberto 
ou escrituras em vez de execução 
hipotecária, por pontuações de crédito 
da FICO acima e abaixo de 660.

(-)

FN-MF-270a.3

Valor total de perdas monetárias 
como resultado de processos judiciais 
associados a comunicações a clientes 
ou remuneração de originadores  
de empréstimos.

TABELA | Multas significativas 
(econômicas e sociais) –  
em R$, p. 91

FN-MF-270a.4
Descrição da estrutura de 
remuneração dos originadores  
de empréstimos.

(-)
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CATEGORIA 
GERAL

TÓPICO DE 
DIVULGAÇÃO CÓDIGO MÉTRICA REFERÊNCIA 

Empréstimo 
Discriminatório

FN-MF-270b.1

(1) Número, (2) valor e (3) índice médio 
ponderado de Loan-to-Value (LTV) de 
hipotecas emitidas para (a) minoritários 
e (b) todos os demais mutuários, por 
pontuações de crédito da FICO acima e 
abaixo de 660.

(-)

FN-MF-270b.2

Valor total de perdas monetárias 
como resultado de processos judiciais 
associados a crédito hipotecário 
discriminatório.

(-)

FN-MF-270b.3

Descrição de políticas e 
procedimentos para garantir 
a originação de hipotecas não 
discriminatórias.

(-)

Imapctos 
Físicos das 
Mudanças 
Climáticas

Risco Ambiental 
em Propriedades 
Hipotecadas

FN-MF-450a.1

(1) Número e (2) valor de 
empréstimos hipotecários em zonas 
de inundação  
de 100 anos.

(-)

FN-MF-450a.2

(1) Perda total esperada e (2) Perda 
em caso de inadimplência (LGD) 
atribuível à ao inadimplemento de 
empréstimos hipotecários e atrasos 
nos pagamentos devido a catástrofes 
naturais relacionadas ao clima, por 
região geográfica.

(-)

FN-MF-450a.3

Descrição de como as mudanças 
climáticas e outros riscos ambientais 
são incorporados na originação e 
subscrição de hipotecas.

Gerenciamento de riscos 
socioambientais, p. 113

Risco Socioambiental  
em Seguros, p. 118
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CATEGORIA 
GERAL

TÓPICO DE 
DIVULGAÇÃO CÓDIGO MÉTRICA REFERÊNCIA 

FN-MF-000.A 
(1) Número e (2) valor das hipotecas 
originadas por categoria: (a) 
residencial e (b) comercial.

(-)

FN-MF-000.B 
(1) Número e (2) valor das hipotecas 
adquiridas por categoria: (a) 
residencial e (b) comercial.

(-)

Bolsas de Valores Mobiliários e Commodities (Security & Commodity Exchanges)   

Design do 
Produto & 
Gestão do  
Ciclo de Vida

Promoção da 
Transparência 
& Mercado 
de Capitais 
Eficientes

FN-EX-410a.1

Número e duração média das paradas 
relacionadas à divulgação pública  
das informações e pausas 
relacionadas à volatilidade.

(-)

FN-EX-410a.2 Percentual de trocas geradas de 
sistemas de negociação automaticos. (-)

FN-EX-410a.3
Descrição da política de alerta em 
relação ao prazo e natureza da 
divulgação pública das informações.

(-)

FN-EX-410a.4

Descrição da política para incentivar 
ou exigir que as empresas listadas 
divulguem publicamente informações 
ambientais, sociais e de governança.

(-)
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CATEGORIA 
GERAL

TÓPICO DE 
DIVULGAÇÃO CÓDIGO MÉTRICA REFERÊNCIA 

Ética de 
Negócios FN-EX-510a.2

Discussão do processo para 
identificar e avaliar conflitos  
de interesse.

Integridade e Ética, 
p. 90–92

Gestão do  
Risco Sistêmico

Gestão da 
Continuidade 
de Negócios 
& Riscos 
Tecnológicos

FN-EX-550a.1
(1) Número de interrupções de 
mercado significativas e (2) duração 
do tempo de inatividade.

(-)

FN-EX-550a.2

Número de violações de dados, 
percentual envolvendo informação 
pessoal identificável e número de 
clientes afetados.

SAC, p. 165  

FN-EX-550a.3
Descrição dos esforços para prevenir 
erros tecnológicos, violações de 
segurança e disrupção de mercado.

Inovações em Serviços 
Financeiros, p. 104–107

FN-EX-000.A 
Número médio diário de trades 
realizados, por produto ou classe  
de ativo.

(-)

FN-EX-000.B Volume médio diário negociado,  
por produto ou classe de ativo. (-)

278 ANEXOS

BRADESCO  Relatório Integrado 2020



ANEXOS

ODS
Priorizados

ODS Metas Mais informações no  
Relatório Integrado

Meta 4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de 
jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive 
competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho 
decente e empreendedorismo.

Meta 4.5 Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na 
educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis 
de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, 
incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as 
crianças em situação de vulnerabilidade.

Atuação do Bradesco  
na Amazônia (p. 53)
Gestão de Fornecedores  
(p. 128–129)
Educação Financeira (p. 151)
Cidadania e Filantropia (p. 157–161)
Plataforma MEI (p. 188)
Universidade Corporativa Bradesco 
(p. 219–221)
Investindo no Futuro  
(p. 230–231)

Meta 5.1 Acabar com todas as formas de discriminação contra 
todas as mulheres e meninas em toda parte.

Meta 5.5 Garantir a participação plena e efetiva das mulheres 
e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos 
os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e 
pública.

Meta 5.a Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos 
recursos econômicos, bem como o acesso a propriedade e controle 
sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, 
herança e os recursos naturais, de acordo com as leis nacionais.

Meta 5.b Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular 
as tecnologias de informação e comunicação, para promover o 
empoderamento das mulheres.

Meta 5.c Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável 
para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de 
todas as mulheres e meninas em todos os níveis.

Compromissos Voluntários  
(p. 49)
Compromisso com  
os Direitos Humanos (p. 81) 
Pessoas: Nosso Time  
(p. 190–194)
Diversidade e Inclusão Guiam Nossas 
Atividades (p. 195–198)
Equidade de Gênero  
(p. 204–207)
Tratamento de denúncias  
(p 225–226)
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ODS Metas Mais informações no  
Relatório Integrado

Meta 8.3 Promover políticas orientadas para o 
desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, geração 
de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e 
inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, 
pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a 
serviços financeiros.

Meta 8.4 Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência 
dos recursos globais no consumo e na produção, e empenhar-
se para dissociar o crescimento econômico da degradação 
ambiental, de acordo com o Plano Decenal de Programas 
sobre Produção e Consumo Sustentáveis, com os países 
desenvolvidos assumindo a liderança.

Meta 8.7 Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o 
trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico 
de pessoas, e assegurar a proibição e eliminação das piores 
formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização 
de crianças soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil 
em todas as suas formas.

Meta 8.10 Fortalecer a capacidade das instituições financeiras 
nacionais para incentivar a expansão do acesso aos serviços 
bancários, de seguros e financeiros para todos.

Modelo de Negócio (p. 33)
Compromissos Voluntários (p. 49)
Atuação do Bradesco na Amazônia (p. 53)
Compromisso com os  
Direitos Humanos (p. 81–84)
Gerenciamento de Riscos  
Socioambientais (p. 112–116)
Gestão de Fornecedores  
(p. 119–129)
Inclusão Financeira (p. 150)
Tecnologia e Inovação (p 175–179)
Horizontes de Negócios  
(p. 186–189)
Sistema de Gestão de Responsabilidade 
Social Corporativa (SGRSC) (p. 223–224)
Tratamento de Denúncias  
(p. 225–227)

Meta 9.3 Aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras 
empresas, particularmente em países em desenvolvimento, aos 
serviços financeiros, incluindo crédito acessível e sua integração 
em cadeias de valor e mercados.

Meta 9.5 Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as 
capacidades tecnológicas de setores industriais em todos 
os países, particularmente os países em desenvolvimento, 
inclusive, até 2030, incentivando a inovação e aumentando 
substancialmente o número de trabalhadores de pesquisa e 
desenvolvimento por milhão de pessoas e os gastos público  
e privado em pesquisa e desenvolvimento.

Nosso Posicionamento  
Estratégico (p. 28)
Transformação Digital (p. 31)
Modelo de Negócio (p. 33)
Plano Amazônia (p. 54)
Inovação para a Sustentabilidade (p. 70)
Tecnologia e Inovação (p. 175–179)
Inovabra (p. 181–185)
Horizontes de Negócios (p. 186–189)

Meta 10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, 
econômica e política de todos, independentemente da idade, 
gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição 
econômica ou outra.

Meta 10.4 Adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e de 
proteção social, e alcançar progressivamente uma maior igualdade.

Meta 10.5 Melhorar a regulamentação e monitoramento 
dos mercados e instituições financeiras globais e fortalecer a 
implementação de tais regulamentações.

Nosso Posicionamento  
Estratégico (p. 28)
Compromissos Voluntários (p. 49)
Gerenciamento de Riscos 
Socioambientais (p. 112–118)
Inclusão Financeira (p. 150)
Diversidade e Inclusão Guiam  
Nossas Atividades (p. 195–198)
Raça/Etnia (p. 199–201)  

Meta 13.1 Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a 
riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos 
os países.

Meta 13.2 Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, 
estratégias e planejamentos nacionais.

Meta 13.3 Melhorar a educação, aumentar a conscientização e 
a capacidade humana e institucional sobre mitigação, adaptação, 
redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima.

Meta 13b Promover mecanismos para a criação de capacidades 
para o planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão 
eficaz, nos países menos desenvolvidos, inclusive com foco em 
mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas.

Nosso Posicionamento  
Estratégico (p. 28)
Mudanças Climáticas (p. 71–80)
Estratégia Climática (p. 71)
Governança sobre Mudanças  
Climáticas (p. 72)
Negócios Climáticos (p. 74)
Mensurando o Risco das Mudanças 
Climáticas (p. 79)
Gerenciamento de Riscos 
Socioambientais (p. 112–116)
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GERANDO VALOR

Impactos 

Atuação das  
instituições financeiras

IM
PA

C
TO

S
 

D
IR

ET
O

S

Instituição 
financeira

Instituição 
financeira

Projetos e 
atividades 

viabilizadas

Meio 
ambiente e 
sociedade

Meio 
ambiente e 
sociedade

IM
PA

C
TO

S
 

IN
D

IR
ET

O
S

Geração de impacto (exemplos)

Positivo (+) Negativo (-)

• Geração de emprego direto

• Capacitação de funcionários

• Consumo de energia limpa

• Consumo de água, energia e 
materiais em agências e edifícios

• Emissões de carbono  
por viagens de funcionários

• Geração de emprego e renda 
para clientes e seu entorno

• Geração de energia limpa 
viabilizada pelo financiamento

• Danos gerados a 
comunidades no entorno  
de projetos financiados

• Emissões de carbono  
das operações financiadas

Mensuração e Valoração do Impacto 
dos Negócios do Bradesco

Como instituição financeira, reconhecemos a 
relevância e o impacto decorrente de nossos 
negócios na sociedade. Entendemos que, cada 
vez mais, é necessário mensurar, reportar e gerir 
esses impactos, ampliando as contribuições 
positivas e mitigando riscos e resultados 
indiretos negativos de nossos negócios.

Ao longo de 2020, em parceria com a SITAWI 
– Finanças do Bem, conduzimos estudos de 
impactos indiretos de nossa carteira de crédito. 
Para isso, analisamos alguns setores financiados 
e produtos que ofertamos, considerando sua 
relevância dentro dos negócios do Bradesco e no 
contexto brasileiro, de modo geral. 
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Método Diretrizes recomendadas pelo PRB 
para priorizar impactos

Escopo               
As principais Áreas 

de Negócio (exemplo: 
Operação de Varejo)

Escala e exposição               
As principais Áreas de Negócio 
(exemplo: Operação de Varejo)

Escala e intensidade dos impactos               
Contribuição (+/-) dos impactos decorrentes       

das operações

Contexto e relevância                 
Desafios e prioridades mais relevantes onde o 

banco opera

11

2

3

4

5

Análise da carteira

Levantamento de 
temas materiais

Priorização de 
impactos

Valoração 
qualitativa

Valoração 
quantitativa

Atividades
Financiamento 
ao setor 
florestal

Financiamentos 
no Programa 
ABC

Microcrédito Crédito imobiliário

Dados de 2019 R$ 483 milhões 
(saldo na linha)

Cadeia de 
fornecimento

Impacto gerado

777 mil 
toneladas 
de carbono 
evitadas

1,02 milhão  
de toneladas  
de carbono 
evitadas

ODS

R$ 10,6 
milhões em 
impostos 
gerados

R$ 190 
milhões 
em renda 
gerada

51,9 mil 
empregos

94,2 mil 
empregos 

R$ 6,2 
bilhões em 
contribuição 
ao PIB

R$ 154,5 
bilhões em 
contribuição 
ao PIB

11
13
15

11
13
15

1
8
10
17

1
8
10
17

1
8
10
17

8
10

8
10

8
10

R$ 4,9 bilhões 
(construção)

R$ 17,8 
bilhões 
(construção 
e aquisição)

Buscamos seguir as recomendações dos Princípios 
para Responsabilidade Bancária (PRB) da UNEP-FI, 
empregar diferentes processos para avaliar e valorar 
o impacto, além de combinar diferentes referências 

Conheça alguns dos resultados da mensuração e valoração de impactos:

Nota: Este material contou com apoio técnico da SITAWI Finanças do Bem.

– como os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), principalmente aqueles 
priorizados pelo Bradesco, os critérios de 
materialidade da SASB e a Teoria da Mudança. 

Saiba mais 
em BradescoSustentabilidade.com.br

R$ 151,9 milhões  
(crédito concedido)
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Relatório de avanços nos Princípios para Responsabilidade Bancária (PRB)
Em linha com o template oficial de reporte dos PRB, apresentamos abaixo nossa autoavaliação referente ao ano de 2020.

PRODUTO AMBIENTAL
Requisitos para o relatório  
e autoavaliação

Resumo de alto nível da  
resposta do banco Referência

Princípio 1: Alinhamento
Alinharemos nossa estratégia de negócios para sermos consistentes e contribuirmos com as necessidades 
individuais e os objetivos da sociedade, conforme expresso nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no 
Acordo do Clima de Paris e nas estruturas nacionais e regionais relevantes.

1.1 Descreva (de maneira 
avançada) o modelo de negócios 
de seu banco, incluindo os 
principais segmentos de clientes 
atendidos, tipos de produtos e 
serviços oferecidos, os principais 
setores e tipos de atividades e, 
quando relevante, as tecnologias 
financiadas nas principais 
geografias em que seu banco 
opera ou fornece produtos  
e serviços.

Aos 78 anos, o Bradesco é um banco universal e uma 
das principais referências no mercado bancário do Brasil, 
oferecendo um amplo portfólio de produtos e serviços nos 
segmentos bancário/financeiro, de capital e seguros.
O Bradesco tem abrangência nacional, com presença física 
em todos os municípios brasileiros e também digital por 
meio de nossos canais de internet banking e aplicativos 
móveis, com cerca de 89 mil funcionários, atendendo a 
mais de 70 milhões de clientes, pessoas físicas e jurídicas, 
de diversos perfis, setores de atuação e regiões do Brasil.

2020 em números  
(p. 11; 12; 13; 14; 15)

1.2 Descreva como seu banco se 
alinhou e/ou planeja alinhar sua 
estratégia para ser consistente 
e contribuir com os objetivos 
da sociedade, conforme 
expresso nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), no Acordo do Clima de 
Paris e nas estruturas nacionais e 
regionais relevantes.

O Bradesco tem em sua missão corporativa promover o 
desenvolvimento sustentável e nasceu com o propósito de ser 
um banco completo para todos os clientes, capaz de trazer 
retorno aos acionistas e à sociedade. 
Fazemos parte de uma série de compromissos voluntários e 
contamos com uma Estratégia de Sustentabilidade com foco 
em seis pilares: negócios sustentáveis, mudanças climáticas, 
relacionamento com clientes, diversidade, inovação e 
investimento social privado.
A estratégia foi estabelecida para refletir os principais 
desafios e metas das agendas de sustentabilidade nacional 
e internacional, em especial o Acordo do Clima de Paris e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Em sua 
atuação, o Bradesco prioriza os esforços de contribuição para 
6 ODS da ONU: 4, 5, 8, 9, 10 e 13. 

Mensagem do Presidente 
do Conselho de 
Administração (p. 6; 7)

Estratégia de 
sustentabilidade  
(p. 47; 48)

Objetivos de 
desenvolvimento 
sustentável (p. 279; 280)

Compromissos 
voluntários (p. 49)

PRB
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Requisitos para o relatório  
e autoavaliação

Resumo de alto nível da  
resposta do banco Referência

Princípio 2: Impacto e definição de metas
Aumentaremos continuamente nossos impactos positivos, reduzindo os impactos negativos e gerenciando os riscos 
às pessoas e ao meio ambiente resultantes de nossas atividades, produtos e serviços. Para tanto, definiremos e 
publicaremos metas onde podemos ter os impactos mais significativos.

2.1 Análise de impacto:
Mostre que seu banco identificou as 
áreas em que tem impacto positivo 
e negativo mais significativos 
(potencial) por meio de uma 
análise de impacto que atende aos 
seguintes elementos:
a) Escopo: As principais áreas de 

negócios do banco, produtos /
serviços nas principais geografias 
em que o banco opera descritos  
em 1.1. foram considerados no 
âmbito da análise.

b) Escala de exposição: Ao identificar 
suas áreas de impacto mais 
significativo, o banco considerou 
onde seu core business/suas 
principais atividades se encontram 
em termos de setores, tecnologias 
e geografias.

c) Contexto e relevância: Seu banco 
levou em consideração os desafios 
e prioridades mais relevantes 
relacionados ao desenvolvimento 
sustentável nos países/regiões em 
que opera.

d) Escala e intensidade/saliência 
do impacto: Na identificação 
de suas áreas de impacto mais 
significativo, o banco considerou a 
escala e intensidade/saliênciados 
(potenciais) impactos sociais, 
econômicos e ambientais 
resultantes das atividades do  
banco e fornecimento de  
produtos e serviços.

(Seu banco deve ter engajado as 
partes interessadas relevantes para 
ajudar a informar sua análise nos 
elementos c) e d))
Mostre que, com base nessa análise,  
o banco:
• Identificou e divulgou suas áreas 
de impacto positivo e negativo mais 
significativos (potencial)
• Identificou oportunidades 
estratégicas de negócios em 
relação ao aumento dos impactos 
positivos/redução dos impactos 
negativos mais significativos 
(potencial)
• Identificou oportunidades 
estratégicas de negócios em relação 
ao aumento dos impactos positivos/
redução dos impactos negativos

Em 2019, construímos nossa Estratégia de Sustentabilidade e, em 
2020, revisamos nossa matriz de materialidade para identificar temas 
mais relevantes conforme as expectativas de nossos stakeholders, 
considerando os pilares estratégicos do Bradesco; análise da concorrência 
nacional e internacional e de estudos setoriais, como: Índice Dow Jones 
de Sustentabilidade da S&P; Sustainability Accounting Standard (SASB 
Standard) for Commercial Banks and Investment; The Global Risks Report 
2020 do World Economic Forum; e o alinhamento com a Agenda 2030.
Nossa priorização de ODS considera as percepções dos stakeholders, 
benchmarking no setor, a matriz de relevância, os pilares estratégicos da 
Organização, além do cenário de negócios do Bradesco e as principais 
questões sociais e ambientais do Brasil.
Além disso, seguimos a classificação de setores e atividades de impacto 
positivo alinhados às necessidades nacionais desenvolvida pela Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban). Sua construção teve como base 
referências e taxonomias de instituições setoriais e multissetoriais, além 
de melhores práticas corporativas. Nesse contexto, identificamos oito 
grandes setores-chave que consideramos centrais para a promoção do 
desenvolvimento sustentável e em linha com as estratégias de negócios 
do Bradesco. 
Com foco na agenda climática (ODS 13) aderimos à Partnership for Carbon 
Accounting Financials (PCAF), com o intuito de aplicar uma metodologia 
padronizada para quantificar e divulgar as emissões de carbono 
associadas aos negócios do Bradesco. Em 2021, realizamos um estudo 
que cobriu 60% da carteira de crédito expandida de 2020 (corresponde a 
quase 100% da carteira com clientes pessoa jurídica de todos os setores 
de atividade econômica, em todo o Brasil), que revelou a geração de 10,62 
milhões de toneladas de carbono equivalente decorrentes do portfólio.
Paralelamente, seguimos avaliando os impactos dos cenários climáticos 
(cobrindo riscos físicos e de transição) sobre setores relevantes da carteira 
de crédito da Organização, com apoio do programa TCFD da UNEP-FI.
Em 2020, conduzimos um estudo de mensuração e valoração de impactos 
socioambientais para compreender a geração de contribuições para, por 
exemplo, geração de emprego, renda e impostos, além de carbono evitado 
por algumas linhas de atuação do Bradesco.
- Escopo e escala: consideramos inicialmente, toda carteira de crédito 
pessoa jurídica e portfólio de produtos para pessoa física e jurídica; 
filtramos aqueles com maior relevância e maior viabilidade de analisar  
seu impacto.
- Contexto e relevância: confrontamos as atividades financiadas ao 
potencial de impacto nos 17 ODS dentro da realidade brasileira, chegando 
a uma lista mais reduzida de setores e produtos.
- Escala e intensidade do impacto: Foram eleitos os principais fatores de 
geração de impacto para sua mensuração, de acordo com a viabilidade  
de dados e referências.
Nossos estudos estão apoiando ações para promover a transição 
econômica para uma economia de baixo carbono e mais resiliente às 
mudanças climáticas, além de ampliar os esforços para apoiar os setores 
que demonstram contribuições para superar desafios sociais  
e econômicos. 
Nossa meta de Negócios Sustentáveis buscar endereçar um amplo 
conjunto de setores e negócios que estão em linha com nossos estudos 
de impacto – tanto com base em geração de carbono, como em 
comparação aos ODS.

Materialidade  
(p. 24; 25)

Objetivos de 
desenvolvimento 
sustentável  
(p. 279; 280)

Estratégia de 
Sustentabilidade  
(p. 47; 48)

Negócios 
sustentáveis para o 
Bradesco (p. 56)

Apoio à energia 
renovável (p. 75)

Emissões  
financiadas (p. 76)

Mensurando o risco  
das mudanças  
climáticas (p. 79)

Mensuração do 
impacto dos 
negócios do 
Bradesco  
(p. 281; 282)
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Requisitos para o relatório  
e autoavaliação

Resumo de alto nível da  
resposta do banco Referência 

Forneça a conclusão/síntese do seu banco se ele cumpriu os requisitos relativos à análise de impacto.

Há grandes oportunidades de melhoria nos estudos empreendidos, principalmente na ampliação da mensuração de 
impactos e na superação de gaps informacionais que limitaram o escopo de análise.
Novos esforços serão empreendidos para aprimorar a avaliação de impacto dos negócios.

a. Definição de metas

Mostre que o banco definiu e publicou 
um mínimo de duas metas específicas, 
mensuráveis (podem ser qualitativas ou 
quantitativas), alcançáveis, relevantes e 
com prazo determinado (SMART), que 
abordam pelo menos duas das “áreas de 
impacto mais significativo” identificadas, 
decorrentes da atividade do banco e da 
prestação de produtos e serviços.

Mostre que essas metas estão 
vinculadas e impulsionam o 
alinhamento e uma maior contribuição 
para os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável apropriados, os objetivos 
do Acordo de Paris e outras estruturas 
internacionais, nacionais ou regionais 
relevantes. O banco deve ter 
identificado uma linha de base (avaliada 
em relação a um determinado ano) e ter 
definido metas em relação a essa linha 
de base.

Mostrar que o banco analisou e 
reconheceu impactos negativos 
significativos (potenciais) das metas 
estabelecidas em outras dimensões 
dos ODS/mudanças climáticas/metas 
da sociedade e que definiu ações 
relevantes para mitigar aqueles na 
medida do possível para maximizar o 
positivo líquido impacto das  
metas estabelecidas.

Anunciamos em 2021 nossa meta corporativa de 
direcionar R$ 250 bilhões até 2025 para negócios 
que geram benefícios socioambientais. O apoio será 
oferecido através de crédito corporativo e assessoria 
por meio do banco de investimentos a setores 
selecionados, além de produtos com finalidade 
socioambiental ou operações de crédito e dívida com 
rótulo sustentável. O direcionamento dos recursos 
está alinhado a um conjunto de áreas de impacto 
prioritárias segundo a realidade brasileira e o contexto 
de negócios do Bradesco.

Gerenciamento dos  
riscos socioambientais  
(p. 112–116)

Compromissos com  
o clima (p. 73)
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Requisitos para o relatório  
e autoavaliação

Resumo de alto nível da  
resposta do banco Referência 

Forneça a conclusão/síntese do seu banco se ele cumpriu os requisitos relativos à definição de metas.

Considerando que a meta citada endereça parte importante de nosso compromisso de contribuição à agenda de 
desenvolvimento sustentável. Todavia, nos próximos ciclos de reporte, novas metas serão apresentadas.

b. Planos para Implementação e 
Monitoramento de Metas

Mostre que seu banco definiu ações e marcos 
para cumprir as metas estabelecidas.

Mostre que seu banco implementou os meios 
para medir e monitorar o progresso em 
relação às metas estabelecidas. As definições 
dos indicadores-chave de desempenho, 
quaisquer mudanças nessas definições e 
qualquer reformulação das linhas de base 
devem ser transparentes.

Nosso processo de gestão da Estratégia de 
Sustentabilidade conta com a gestão de 
indicadores e iniciativas que vão alavancar 
resultados em direção ao atingimento de 
metas, envolvendo executivos, departamentos 
relacionados e times de especialistas. 
A estrutura de Governança de Sustentabilidade 
fará o monitoramento do nosso avanço, assim 
como irá trazer ações corretivas e incentivos para 
garantir o cumprimento dos objetivos indicados.
Iniciativas já estão em desenvolvimento para 
promover o avanço na meta de Negócios 
Sustentáveis, como o estímulo para produtos 
com viés socioambiental e a emissão de títulos 
de dívida proprietários com compromissos 
de direcionamento de recursos para setores 
classificados (Letra Financeira Climática).

Governança de 
Sustentabilidade (p. 50)

Estratégia de 
Sustentabilidade (p. 47; 48)

Forneça a conclusão/síntese do seu banco se ele cumpriu os requisitos relativos aos Planos de Implementação e 
Monitoramento de Metas.

Nosso processo de gestão e governança existente está estruturado para gerir os planos de ação e monitorar o 
cumprimento das metas. 

c. Progresso na implementação de metas
Para cada meta separadamente:
Mostre que seu banco implementou as 
ações previamente definidas para cumprir a 
meta estabelecida.
Ou explique por que as ações não puderam 
ser implementadas/precisaram ser alteradas 
e como seu banco está adaptando seu plano 
para cumprir a meta definida.

Relate o progresso de seu banco nos últimos 
12 meses (até 18 meses em seu primeiro 
relatório após se tornar um signatário) para 
atingir cada uma das metas estabelecidas 
e o impacto que seu progresso resultou. 
(Quando viável e apropriado, os bancos 
devem incluir divulgações quantitativas )

Com o anúncio da primeira meta em 2021,  
os resultados serão divulgados nos  
próximos relatórios.
Compromissos anteriores relativos à agenda de 
sustentabilidade foram entregues em 2020:
- Assumimos o compromisso de, a partir do 
fim do mesmo ano, ter 100% das operações 
do Bradesco abastecidas por energia de 
fontes renováveis. Com a entrega da meta, 
iniciamos 2021 como uma das primeiras 
grandes instituições financeiras no mundo a 
completar a transição. 
- Adicionalmente, comprometemo-nos a 
neutralizar 100% das emissões de gases do 
efeito estufa geradas desde 2019 por nossas 
atividades operacionais, contemplando os 
Escopos 1, 2 e 3.

Meta de Negócios 
Sustentáveis (p. 61)

Forneça a conclusão/síntese do seu banco se ele cumpriu os requisitos relativos ao progresso na implementação de metas.

Temos um processo de definição de metas em andamento que permitirá a implementação, monitoramento e reporte 
nos próximos anos.
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Requisitos para o relatório  
e autoavaliação

Resumo de alto nível da  
resposta do banco Referência

Princípio 3: Clientes 
Trabalharemos com responsabilidade com nossos clientes para incentivar práticas sustentáveis e possibilitar 
atividades econômicas que criem prosperidade compartilhada para as gerações atuais e futuras.

3.1 Forneça uma visão geral das políticas 
e práticas que seu banco possui e/
ou planeja implementar para promover 
relacionamentos responsáveis com seus 
clientes. Isso deve incluir informações de alto 
nível sobre quaisquer programas e ações 
implementados (e/ou planejados), sua escala 
e, quando possível, seus resultados.

Temos realizado diversas ações reforçando 
a centralidade nos clientes. Primando pela 
ética e integridade no relacionamento com os 
nossos clientes, a nossa Política Institucional de 
Relacionamento com Clientes e Usuários, sob a 
gestão do Departamento de Compliance, Conduta 
e Ética (DCCE), estabelece os princípios a serem 
observados no relacionamento com clientes e 
usuários da Organização, além de prever uma 
estrutura de governança.
Reconhecendo a nossa responsabilidade 
nesse relacionamento e nossa capacidade de 
influenciar comportamentos e práticas mais 
sustentáveis, o tema é um dos seis pilares da 
nossa Estratégia de Sustentabilidade.
Também, por meio de nossa Estratégia Climática, 
buscamos promover o engajamento e a 
conscientização de clientes sobre riscos climáticos, 
com o intuito de gerar oportunidades através da 
busca conjunta de soluções que favoreçam uma 
transição econômica gradual e ordenada para 
atividades menos carbono-intensivas.
Por fim, para apoiar os nossos clientes no 
enfrentamento dos desafios trazidos pela pandemia 
covid-19, implementamos uma série de iniciativas 
de apoio às ações de prevenção, que incluíram o 
desenvolvimento de linhas de negócios especiais 
para apoiar pessoas físicas e pequenos empresários.

Nosso posicionamento 
estratégico (p. 28; 29;  
30; 31; 32)

Estratégia de 
Sustentabilidade (p. 47; 48)

Soluções com benefício 
socioambiental (p. 57–60)

Estratégia Climática  
(p. 71)

Atuação na covid-19  
(p. 16–21)

Práticas de engajamento 
socioambiental no 
Bradesco (disponível em 
BradescoSustentabilidade.
com.br)

Gestão de Mudanças 
Climáticas na Organização 
Bradesco (disponível em 
BradescoSustentabilidade.
com.br)

3.2 Descreva como seu banco tem 
trabalhado e/ou planeja trabalhar com seus 
clientes para estimular práticas sustentáveis 
e viabilizar atividades econômicas 
sustentáveis. Isso deve incluir informações 
sobre as ações planejadas/implementadas, 
produtos e serviços desenvolvidos e, quando 
possível, os impactos alcançados.

O Bradesco traz na sua missão o compromisso 
de contribuir para o desenvolvimento sustentável 
por meio do oferecimento de soluções e produtos 
financeiros que sejam inclusivos e acessíveis. 
Para contribuir com essa missão, temos em 
nossa Estratégia de Sustentabilidade o pilar de 
“Negócios Sustentáveis” com vistas a promover 
resultados financeiros que impulsionem aspectos 
socioambientais positivos. 
Atualmente, oferecemos mais de 20 soluções 
com foco em gerar resultados socioambientais 
positivos. Em 2020, a contratação de alguns 
desses produtos mais que dobrou em relação 
a 2019, principalmente pelo crescimento do 
CDC Fotovoltaico, linha de crédito que financia 
sistemas de geração de energia solar.
O Bradesco também está preparado para 
desenvolver soluções personalizadas apoiar os 
clientes corporativos no cumprimento de seus 
objetivos e metas socioambientais, seja por meio de 
operações crédito ou no mercado de capitais. 
Adicionalmente, engajamos clientes em uma série 
de ações com foco em educação financeira. O 
objetivo é que esses clientes usem da melhor forma 
possível os produtos de crédito e avancem na 
gestão de suas finanças pessoais.

A sustentabilidade no 
Bradesco (p. 47)

Estratégia de 
sustentabilidade (p. 47; 48)

Soluções com benefício 
socioambiental (p. 57; 58)

Soluções financeiras 
estruturadas para finanças 
sustentáveis (p. 59)

Títulos de dívida com viés 
de sustentabilidade (p. 60)
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Requisitos para o relatório  
e autoavaliação

Resumo de alto nível da  
resposta do banco Referência

Princípio 4: Partes interessadas
Consultaremos, envolveremos e faremos parceria de forma proativa e responsável com as partes interessadas 
relevantes para atingir os objetivos da sociedade.

4.1 Descreva quais partes interessadas 
(ou grupos/tipos de partes 
interessadas) seu banco consultou, se 
envolveu, colaborou ou fez parceria 
com o propósito de implementar 
estes Princípios e melhorar os 
impactos de seu banco. Isso deve 
incluir uma visão geral de alto nível 
de como seu banco identificou as 
partes interessadas relevantes e quais 
questões foram ratadas/resultados 
alcançados.

O Bradesco possui uma Política de Engajamento de  
Partes Interessadas que estabelece diretrizes para a adoção  
de boas práticas de engajamento de partes interessadas 
pela Organização. 
Exemplos incluem nosso processo de revisão de materialidade 
conduzido em 2020, que envolveu cerca de 400 interações com 
públicos que incluem a alta liderança, clientes, fornecedores, 
funcionários, investidores, órgãos reguladores e associações 
setoriais e a sociedade. Esse alinhamento define os rumos na 
busca por soluções que abrangem todos os stakeholder.
Devido ao papel de nossos fornecedores para alcançarmos 
nossas metas e entregarmos as melhores soluções aos clientes, 
realizamos anualmente o Encontro Bradesco de Fornecedores. 
Em 2020, sua 18° edição trouxe o tema “Ética e Integridade 
em Tempos de Crise” e incluiu a apresentação do Programa 
de Integridade do Bradesco e os resultados do programa 
de auditorias o “Programa Bradesco de Responsabilidade 
Socioambiental na Cadeia de Suprimentos (PBRSA CS).
Também, temos a Inovação como um dos pilares da nossa 
Estratégia de Sustentabilidade. Em 2021, iniciamos ações de 
engajamento de colaboradores, startups e grandes empresas 
envolvidas no ecossistema inovabra com o objetivo de promover 
a inovação para sustentabilidade no Bradesco e no mercado. 
Além disso, com ONGs, empresas e centros de pesquisas, 
participamos de diversos fóruns de discussão, grupos 
de trabalho e compromissos voluntários com foco no 
desenvolvimento sustentável. Por meio dessa atuação, 
criamos esforços coletivos, influenciamos práticas com 
outros stakeholders.
A participação do Bradesco no Plano Amazônia, com dois outros 
grandes bancos, é um exemplo do engajamento da Organização 
com pares em nome de desafios comuns da agenda de 
desenvolvimento sustentável no Brasil.

Compromissos 
voluntários (p. 49)

Materialidade (p. 24; 25)

Gestão de fornecedores 
(p. 119–130)

Inovação para 
sustentabilidade (p. 70)

Plano Amazônia  
(p. 54; 55)

Princípio 5: Governança e cultura
Implementaremos nosso compromisso com esses Princípios por meio de governança eficaz e uma cultura de 
banco responsável.

5.1 Descreva as estruturas 
de governança, políticas e 
procedimentos relevantes que seu 
banco tem em vigor/está planejando 
implementar para gerenciar 
impactos positivos e negativos 
(potenciais) significativos e apoiar a 
implementação eficaz dos Princípios.

Para responder às constantes transformações econômicas, 
sociais e ambientais nas quais estamos inseridos, contamos 
com um conjunto de diretrizes e estruturas dedicadas a 
promover a gestão desses aspectos na Organização. Sob 
a liderança do Comitê de Sustentabilidade e Diversidade, a 
governança de sustentabilidade envolve o mais alto nível da 
Organização e tem como objetivo garantir a geração de valor 
a longo prazo, atendendo às demandas dos stakeholders e 
contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico. 
Nossa atuação está fundamentada nas melhores práticas 
e normas locais, como a Resolução nº 4.327/2014, do 
Conselho Monetário Nacional, que determina políticas 
de responsabilidade socioambiental para instituições 
financeiras (PRSA). Também adotamos diretrizes internas 
como a Política de Sustentabilidade e as normas de 
Responsabilidade Socioambiental e Risco Socioambiental, 
além dos compromissos voluntários, que reforçam nossos 
direcionadores estratégicos.

Governança  
de Sustentabilidade  
(p. 50)

Arcabouço  
Normativo (p. 50)
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Requisitos para o relatório  
e autoavaliação

Resumo de alto nível da  
resposta do banco Referência

5.2 Descreva as iniciativas 
e medidas que seu banco 
implementou ou planeja 
implementar para promover 
uma cultura de responsabilidade 
bancária entre seus funcionários. 
Isso deve incluir uma visão geral de 
alto nível de capacitação, inclusão 
em estruturas de remuneração 
e gestão de desempenho e 
comunicação de liderança, entre 
outros.

As diretrizes e ações de comunicação, engajamento e 
capacitação favorecem a construção de uma cultura voltada à 
responsabilidade bancária e sustentabilidade. Um exemplo são 
as ações voltadas à educação financeira, que favorecem maior 
conhecimento sobre o tema aos funcionários, gerando impactos 
positivos diretos em seu relacionamento com clientes e a 
adequada oferta de orientação, produtos e serviços financeiros.
Nossa Universidade Corporativa, a Unibrad, oferece diversas 
soluções de aprendizagem que apoiam o nosso compromisso 
de desenvolver nossos funcionários e impulsionar suas carreiras. 
Entre os temas priorizados estão a capacitação em educação 
financeira para líderes e funcionários da Organização e o público 
externo. As soluções têm o intuito de promover a inclusão e 
acesso ao tema, visando à qualidade de vida e ao bem-estar 
financeiro das pessoas. Atualmente, a Unibrad possui 39 soluções 
de educação financeira em seu portfólio.
A fim de promover a diversidade e inclusão LGBTI+ dentro 
da Organização, lançamos em 2020 o curso on-line Inclusão 
e Carreira da Comunidade LGBTI+ no Mercado de Trabalho, 
disponível para todos os funcionários, para ampliar o 
entendimento do tema e sensibilizar o público sobre seu papel 
como colaborador e cidadão em relação às questões LGBTI+, 
sendo ou não parte dessa população.
Também promovemos a cultura de inovação para 
sustentabilidade por meio do Programa Ideação, cujo objetivo 
é habilitar todas as áreas do Bradesco para promover 
transformações positivas com um grupo de influenciadores 
considerando aspectos ASG.
Por fim, utilizamos nossos canais de comunicação e engajamento 
internos para compartilhar avanços e tópicos relacionados à 
sustentabilidade, a fim de tornar o tema cada vez mais presente 
no modelo de negócios e na cultura interna do Bradesco.

Educação Financeira  
(p. 151–155)

Inclusão LGBTI+ (p. 208)

Cultura de inovação  
(p. 189)

5.3 Estrutura de Governança para 
Implementação dos Princípios

Mostre que seu banco possui uma 
estrutura de governança para a 
implementação do PRB, incluindo:

a) definição de metas e ações para 
atingir as metas estabelecidas

b) ação corretiva no caso de 
metas ou marcos não serem 
alcançados ou impactos negativos 
inesperados serem detectados

O Bradesco conta com uma robusta estrutura de Governança 
de Sustentabilidade que contempla diferentes expertises e 
níveis hierárquicos. O objetivo é combinar poder de decisão 
corporativa com capacidade de atuação direta e engajamento 
para monitorar, promover e entregar resultados. Nesse sentido, 
as principais instâncias são:
Conselho de Administração: Reuniões semestrais dedicadas 
à definição da estratégia e acompanhamento do avanço da 
sustentabilidade na Organização.
Comitê de Sustentabilidade e Diversidade: Composto 
por membros do Conselho de Administração e diretores 
executivos, incluindo o CEO e os vice-presidentes executivos, 
o Comitê se reúne bimestralmente e é responsável 
pelas diretrizes corporativas, decisões estratégicas e 
monitoramento do desempenho.
Comissão de Sustentabilidade: Diretores executivos 
e gestores departamentais se reúnem bimestralmente 
para assessorar decisões do Comitê, além de propor e 
operacionalizar iniciativas.
Gestão da Estratégia de Sustentabilidade: Diretores 
executivos e representantes departamentais se reúnem  
para monitorar e promover avanços em cada um dos pilares  
da Estratégia de Sustentabilidade.
Times dedicados: Profissionais em diferentes posições dentro 
da Organização contam com atribuições específicas para gestão 
e implementação de ações da agenda de sustentabilidade.

Governança de  
Sustentabilidade (p. 50)

289 ANEXOS

BRADESCO  Relatório Integrado 2020



Requisitos para o relatório  
e autoavaliação

Resumo de alto nível da  
resposta do banco Referência

Forneça a conclusão/síntese do seu banco se ele cumpriu os requisitos relativos à Estrutura de Governança para 
Implementação dos Princípios.

Consideramos as estruturas de governança e engajamento interno do Bradesco suficientemente robustas para 
apoiar a implementação dos Princípios.

Princípio 6: Transparência e responsabilidade
Analisaremos periodicamente nossa implementação individual e coletiva desses Princípios e seremos transparentes 
e responsáveis por nossos impactos positivos e negativos e nossa contribuição para os objetivos da sociedade.

6.1. Progresso na implementação  
dos Princípios para  
Responsabilidade Bancária

Mostre que seu banco progrediu na 
implementação dos seis Princípios 
nos últimos 12 meses (até 18 meses 
em seu primeiro relatório após 
se tornar um signatário), além do 
estabelecimento e implementação 
de metas em no mínimo duas áreas 
(ver 2.1–2.4).

Mostre que seu banco considerou 
as boas práticas internacionais 
regionais existentes e emergentes 
relevantes para a implementação 
dos seis Princípios para 
Responsabilidade Bancária. Com 
base nisso, definiu prioridades e 
ambições para se alinhar com as 
boas práticas.

Mostre que seu banco implementou 
está trabalhando na implementação 
de mudanças nas práticas existentes 
para refletir e estar em linha com 
as boas práticas internacionais/
regionais existentes e emergentes 
e fez progresso na implementação 
desses Princípios.

Nossas práticas e resultados são divulgadas anualmente em 
nossos Relatórios Integrados. Em seu desenvolvimento, seguimos 
metodologias da Global Reporting Initiative (GRI) e de relato integrado, 
do International Integrated Reporting Council (IIRC). Além da GRI, 
as diretrizes de relato integrado nos auxiliam a conectar de forma 
coerente as informações financeiras e não financeiras da Organização.
Também seguimos as metodologias do Sustainability Accounting 
Standards Board (Sasb) e do Carbon Disclosure Project (CDP), além 
das diretrizes da Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD) sobre riscos e oportunidades ligados às mudanças climáticas 
e do Código Abrasca de Autorregulação e Boas Práticas das 
Companhias Abertas. De forma complementar, ao máximo possível, 
relacionamos nossos desempenho e desafios aos ODS.
Essas bases de reporte e framework vão demonstrar os resultados 
de nossas ações em direção ao avanço diante dos Princípios para 
Responsabilidade Bancária.

Apresentação 
(p. 2)

Princípios para 
Responsabilidade 
Bancária 
(p. 283–290)

Forneça a conclusão/síntese do seu banco se ele cumpriu os requisitos relativos ao progresso na implementação dos 
Princípios para Responsabilidade Bancária.

Nossos relatórios atuais e práticas corporativas são estruturados para entregar progresso contínuo e transparência 
na implementação dos Princípios para Responsabilidade Bancária.
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Composição e Remuneração dos Membros do Conselho de Administração, Diretoria, Conselho 
Fiscal e Comitê de Auditoria

Conselho de 
Administração Diretoria Conselho Fiscal Comitê de Auditoria

Remuneração 
Fixa

Consubstanciada em 
Remuneração Fixa, 
representada por 
Remunerações Mensais 
fixadas para o período 
de vigência do  
seu mandato.

Consubstanciada em 
Remuneração Fixa, 
representada por 
Remunerações Mensais 
fixadas para o período 
de vigência do  
seu mandato.

Fixada pela Assembleia 
Geral que os elege e 
não poderá ser inferior, 
para cada membro em 
exercício, a 10% (dez por 
cento) da remuneração 
mensal que, em média, 
for atribuída  
a cada Diretor.

Representada por 
remunerações mensais 
fixadas para o período 
de vigência do seu 
mandato, com exceção 
de um membro que 
somente recebe 
remuneração como 
membro do Conselho 
de Administração.

Remuneração 
Variável

Fundamentada nos 
critérios de metas 
e indicadores de 
desempenho, atribuída 
de acordo com o 
critério de múltiplas 
Remunerações Mensais, 
até o limite autorizado 
pela Assembleia  
de Acionistas.

Fundamentada nos 
critérios de metas 
e indicadores de 
desempenho, atribuída 
de acordo com o 
critério de múltiplas 
Remunerações Mensais, 
até o limite autorizado 
pela Assembleia  
de Acionistas.

  

Plano de 
Benefícios

Plano de Previdência 
dos Administradores 
(Benefício 
Pós-Emprego).

Plano de Previdência 
dos Administradores 
(Benefício 
Pós-Emprego).

  

ANEXOS

Órgãos  
da Administração

Saiba mais  
sobre nossa Política de Remuneração
https://www.bradescori.com.br/siteBradescoRI/
Paginas/governancacorporativa/141_estatuto-
politicas.aspx?AbaSelecionada=2 

O Bradesco não estabelece valor de 
remuneração associado automaticamente 
ao atingimento de metas para o Conselho 
de Administração, Diretoria Estatutária e 
Conselho Fiscal. Portanto, mesmo com 
o estabelecimento de metas e objetivos 
para todas as áreas, individualmente, 
para efeito de remuneração prevalece o 
desempenho global da Organização, sem 
distinção de área, seja ela considerada 
de Suporte, seja ela considerada de 
Negócios, Técnica ou de Relacionamento.
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Relatório de Asseguração Limitada  
GRI 102-56  
Aos  
Acionistas e ao Conselho  
de Administração do  
Banco Bradesco S.A.  
Osasco – SP  

Introdução
Fomos contratados pelo Banco 
Bradesco S.A (“Bradesco”) para 
a elaboração de um relatório 
sobre as informações de 
sustentabilidade constantes da 
versão completa do Relatório 
Integrado do Banco Bradesco 
S.A. (“Relatório Integrado”) 
para o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020, na forma de 
uma conclusão de asseguração 
limitada independente se, com 
base no trabalho realizado e nas 
evidências obtidas, não temos 
conhecimento de nenhum fato 
que nos leve a acreditar que o 
Relatório Integrado não está 
adequadamente apresentado, 
em todos os aspectos relevantes, 
de acordo com as diretrizes para 
Relatórios de Sustentabilidade da 
Global Reporting Initiative (GRI-
Standards), conforme descrito 
no “Sumário de Conteúdo GRI”  
constante no Relatório Integrado. 

Responsabilidades da 
Administração do Bradesco 
A administração do Bradesco é 
responsável pela elaboração e 
apresentação de forma adequada 
do Relatório Integrado de 

acordo com os critérios para 
elaboração, com as diretrizes para 
Relatórios de Sustentabilidade da 
Global Reporting Initiative (GRI-
Standards), conforme descrito 
no “Sumário de Conteúdo GRI” 
do Relatório Integrado e pelos 
controles internos que ela 
determinou como necessários 
para permitir a elaboração dessas 
informações livres de distorção 
relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. 

Responsabilidade dos  
Auditores Independentes 
Nossa responsabilidade é expressar 
conclusão sobre as informações 
constantes do Relatório Integrado, 
com base no trabalho de 
asseguração limitada conduzido 
de acordo com o Comunicado 
Técnico CT 07/2012, aprovado pelo 
Conselho Federal de Contabilidade 
e elaborado tomando por base 
a NBC TO 3000 (Trabalhos de 
Asseguração Diferente de Auditoria 
e Revisão), emitida pelo Conselho 
Federal de Contabilidade - CFC, que 
é equivalente à norma internacional 
ISAE 3000, emitida pela Federação 
Internacional de Contadores, 
aplicáveis às informações não 
históricas. Essas normas requerem 
o cumprimento de exigências 
éticas, incluindo requisitos de 
independência e que o trabalho 
seja executado com o objetivo de 
obter segurança limitada de que 
as informações constantes do 

Relatório Integrado, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorções 
relevantes.

Um trabalho de asseguração 
limitada conduzido de acordo com 
a NBC TO 3000 (ISAE 3000) consiste 
principalmente de indagações à 
administração do Bradesco e outros 
profissionais do Bradesco que 
estão envolvidos na elaboração 
das informações constantes do 
Relatório Integrado, assim como 
pela aplicação de procedimentos 
analíticos para obter evidência que 
nos possibilite concluir na forma 
de asseguração limitada sobre as 
informações tomadas em conjunto. 
Um trabalho de asseguração 
limitada requer, também, a 
execução de procedimentos 
adicionais quando o auditor 
independente toma conhecimento 
de assuntos que o leve a acreditar 
que as informações constantes 
do Relatório Integrado, tomadas 
em conjunto, podem apresentar 
distorções relevantes.

Os procedimentos selecionados 
basearam-se na nossa 
compreensão dos aspectos 
relativos à compilação e 
apresentação das informações 
constantes do Relatório Integrado 
e de outras circunstâncias do 
trabalho e da nossa consideração 
sobre áreas onde distorções 
relevantes poderiam existir. Os 
procedimentos compreenderam:
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(a)  Planejamento dos trabalhos, 
considerando a relevância, 
o volume de informações 
quantitativas e qualitativas e 
os sistemas operacionais e de 
controles internos que serviram 
de base para a elaboração das 
informações constantes do 
Relatório Integrado do Bradesco;

(b)  Entendimento da metodologia 
de cálculos e dos procedimentos 
para a compilação dos 
indicadores através de entrevistas 
com os gestores responsáveis 
pela elaboração das informações;

(c)  Aplicação de procedimentos 
analíticos sobre as informações 
quantitativas e indagações sobre 
as informações qualitativas e sua 
correlação com os indicadores 
divulgados nas informações 
constantes do Relatório 
Integrado; e

(d)  Confronto dos indicadores de 
natureza financeira com as 
demonstrações contábeis e/ou 
registros contábeis.

Os trabalhos de asseguração 
limitada compreenderam, também, 
a aderência às diretrizes e critérios 
da estrutura de elaboração da 
Global Reporting Initiative (GRI 
Standards) aplicáveis na elaboração 
das informações constantes do 
Relatório Integrado.

Acreditamos que a evidência obtida 
em nosso trabalho é suficiente e 

apropriada para fundamentar nossa 
conclusão na forma limitada.

Alcance e Limitações
Os procedimentos aplicados em 
um trabalho de asseguração 
limitada são substancialmente 
menos extensos do que 
aqueles aplicados em um 
trabalho de asseguração que 
tem por objetivo emitir uma 
opinião sobre as informações 
constantes do Relatório Integrado. 
Consequentemente, não nos 
possibilitam obter segurança de 
que tomamos conhecimento de 
todos os assuntos que seriam 
identificados em um trabalho 
de asseguração que tem por 
objetivo emitir uma opinião. 
Caso tivéssemos executado um 
trabalho com objetivo de emitir 
uma opinião, poderíamos ter 
identificado outros assuntos e 
eventuais distorções que podem 
existir nas informações constantes 
do Relatório Integrado. Dessa 
forma, não expressamos uma 
opinião sobre essas informações.

Os dados não financeiros estão 
sujeitos a mais limitações inerentes 
do que os dados financeiros, 
dada a natureza e a diversidade 
dos métodos utilizados para 
determinar, calcular ou estimar 
esses dados. Interpretações 
qualitativas de materialidade, 
relevância e precisão dos dados 
estão sujeitos a pressupostos 
individuais e a julgamentos. 
Adicionalmente, não realizamos 

qualquer trabalho em dados 
informados para os períodos 
anteriores, nem em relação a 
projeções futuras e metas.   

Critérios para elaboração das 
informações de sustentabilidade 
constantes no Relatório Integrado  
As informações de sustentabilidade 
constantes no Relatório Integrado 
relativas ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2020 foram 
elaboradas pela Administração do 
Bradesco com base nas diretrizes 
para Relatórios de Sustentabilidade 
da Global Reporting Initiative (GRI-
Standards), conforme descrito no 
“Sumário de Conteúdo GRI”  do  
Relatório Integrado. 

Conclusão 
Com base nos procedimentos 
realizados, descritos neste relató-
rio, nada chegou ao nosso conhe-
cimento que nos leve a acreditar 
que as informações constantes 
no Relatório Integrado, não foram 
compiladas, em todos os aspectos 
relevantes, de acordo com as dire-
trizes para Relatórios de Sustentabi-
lidade da Global Reporting Initiative 
(GRI-Standards), conforme descrito 
no “Sumário de Conteúdo GRI”  do 
Relatório Integrado do Bradesco. 
  

Osasco, 05 de março de 2021. 

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP-028567/F

André Dala Pola
Contador CRC 1SP214007/O-2
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COMITÊ DE AUDITORIA

Composição
Alexandre da Silva Glüher – Coordenador
Paulo Roberto Simões da Cunha –  
Especialista financeiro
Paulo Ricardo Satyro Bianchini 
José Luis Elias 
Amaro Luiz de Oliveira Gomes

COMITÊ DE REMUNERAÇÃO 

Composição
Luiz Carlos Trabuco Cappi – Coordenador
Carlos Alberto Rodrigues Guilherme 
Milton Matsumoto 
Fabio Augusto Iwasaki – Membro não administrador

Comitês Subordinados ao 
Conselho de Administração

COMITÊ DE INTEGRIDADE E  
CONDUTA ÉTICA (em atualização)

Composição
Carlos Alberto Rodrigues Guilherme – Coordenador
Milton Matsumoto
Alexandre da Silva Glüher
Maurício Machado de Minas 
Walter Luis Bernardes Albertoni
Octavio de Lazari Junior 
Marcelo de Araújo Noronha 
André Rodrigues Cano 
Moacir Nachbar Junior
Glaucimar Peticov 
Ivan Luiz Gontijo Júnior
Renata Geiser Mantarro
Edilson Wiggers

COMITÊ DE GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS  
E ALOCAÇÃO DE CAPITAL (em atualização)

Composição
André Rodrigues Cano – Coordenador
Octavio de Lazari Junior
Marcelo de Araújo Noronha 
Cassiano Ricardo Scarpelli 
Eurico Ramos Fabri 
Moacir Nachbar Junior
Marlos Francisco de Souza Araujo 
Ivan Luiz Gontijo Júnior
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COMITÊ DE RISCOS

Composição
Maurício Machado de Minas – Coordenador
Carlos Alberto Rodrigues Guilherme 
André Rodrigues Cano

COMITÊ DE SUCESSÃO E NOMEAÇÃO

Composição
Luiz Carlos Trabuco Cappi – Coordenador
Carlos Alberto Rodrigues Guilherme
Milton Matsumoto 
Octavio de Lazari Junior 
André Rodrigues Cano 
Glaucimar Peticov

COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE  
E DIVERSIDADE (em atualização)

Composição
André Rodrigues Cano – Coordenador
Luiz Carlos Trabuco Cappi 
Carlos Alberto Rodrigues Guilherme 
Milton Matsumoto 
Alexandre da Silva Glüher
Maurício Machado de Minas 
Walter Luis Bernardes Albertoni
Octavio de Lazari Junior 
Cassiano Ricardo Scarpelli 
Eurico Ramos Fabri 
Marcelo de Araújo Noronha 
Moacir Nachbar Junior
Glaucimar Peticov
Leandro de Miranda Araujo 
Edson Marcelo Moreto 
Walkiria Marchetti 
Oswaldo Tadeu Fernandes
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GERANDO VALOR

BANCO BRADESCO S.A.
Cidade de Deus – Osasco (SP)
CEP: 06029-900
www.bradesco.com.br 

ATENDIMENTO A ANALISTAS 
DE MERCADO, INVESTIDORES 
INSTITUCIONAIS E DEMAIS  
PARTES INTERESSADAS
Departamento de Relações com  
o Mercado
Telefone: (11) 2194-0922
banco.bradesco/ri
investidores@bradesco.com.br

Departamento de Contadoria Geral
Telefone: (11) 3684-3702
investidores@bradesco.com.br

Departamento de Controladoria
Área de Sustentabilidade Corporativa
Telefone: (11) 3684-8777
www.bradescosustentabilidade.com.br

Atendimento a acionistas
Para o exercício de seus direitos ou 
informações sobre posições de ações, 
dividendos e outras, os acionistas das 
empresas Bradesco podem recorrer 
diretamente às agências Bradesco nas 
quais movimentam suas contas. Em caso 
de outros esclarecimentos, favor contatar:

Departamento de Ações e Custódia
Telefone: 0800 701 1616
bradescocustodia@bradesco.com.br

Créditos
COORDENAÇÃO GERAL
Bradesco – Departamento de Relações  
com o Mercado

CONSULTORIA PARCEIRA
TheMediaGroup
(Coordenação Editorial, Consultoria GRI e Design)

FOTOGRAFIA 
Luxboxestudio - Fernando Gardinali
Acervo de fotos do Bradesco  
Shutterstock

Informações 
Corporativas
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