Informações sobre Alterações na Apresentação Gerencial
da Margem Financeira e Despesa de PDD Expandida
Com o objetivo de aperfeiçoar a apresentação e o entendimento de nossos resultados, comunicamos
que a partir do 1º trimestre de 2018 realizaremos as seguintes alterações na apresentação gerencial
dos resultados do Banco Bradesco S.A.:
1) A linha "Despesa de PDD" (Provisão para Devedores Duvidosos) passa a ser denominada "PDD
Expandida" e incorpora, em adição aos itens que a constituíam anteriormente, as despesas com
"Impairment de Ativos Financeiros", com característica de crédito, que antes faziam parte da margem
financeira;
2) Adicionalmente, reportaremos a "Despesa de PDD" aberta em seus componentes individuais:
"Despesas com PDD" (constituição); "Receitas com Recuperação de Crédito"; "Descontos
Concedidos/Outros" (inclui BNDU e provisões para Avais e Fianças); e "Impairment de Ativos
Financeiros";
3) A linha anteriormente denominada "TVM/Outros" passa a ser "ALM/Outros";
4) Na "Margem Financeira de Juros", reclassificamos a margem da nossa carteira de ativos financeiros
com característica de crédito (Debêntures e Outros) da linha "ALM/Outros" para a linha de
"Intermediação de Crédito";
5) Na linha da "Margem de Não Juros" passou a ser incluído o "Impairment de Ativos Financeiros" sem
característica de crédito.
Margem Financeira - R$ milhões

(1)

Composto principalmente pela margem das operações de crédito e captações. Inclui a margem da
carteira de ativos financeiros com características de crédito;
(2) Reflete,
(3)

principalmente, o gerenciamento de ativos e passivos (ALM) e do capital de giro próprio;

Inclui, entre outros, "Impairment de Ativos Financeiros" sem características de crédito.

Despesas com PDD - PDD Expandida - R$ milhões

(1) Inclui

resultado com BNDU e provisão para avais e fianças.

A série histórica reclassificada estará disponível em nosso web site (banco.bradesco/ri) juntamente
com a publicação de resultados referente ao 1T18 no dia 26/04.
Atenciosamente,

Banco Bradesco S.A.
Carlos Wagner Firetti
Diretor de Relações com o Mercado

Dúvidas ou mais informações entrar em contato com o DRM - Departamento de Relações com o Mercado
+55 (11) 2194-0922 ou investidores@bradesco.com.br.

