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Sobre
o Relatório
Reunimos nesta edição do Relatório Integrado as principais práticas, resultados
e desafios da Empresa ao longo de 2018,
incluindo nossa visão estratégica para o futuro. O conteúdo foi construído seguindo as
metodologias da Global Reporting Initiative
(GRI) e do International Integrated Reporting Council (IIRC) para integrar informações
financeiras e socioambientais, ao mesmo
tempo em que faz a conexão com os indicadores do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão,
do Dow Jones Sustainability Index (DJSI),
e do Carbon Disclosure Project (CDP). Os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), da Agenda 2030, da ONU também
estão referenciados neste documento, bem
como está aderente ao Código Abrasca de
Autorregulação e Boas Práticas.
Continuamos adotando a versão GRI Standards, buscando o contínuo aprimoramento
na nossa forma de relato.
Nosso Relatório Integrado é o resultado do
esforço coletivo de diversas áreas, que fizeram um exercício de transparência sobre os
temas de interesse dos nossos mais diversos stakeholders.
Dando continuidade à prática de revisar a
Matriz de Relevância a cada dois anos, o
Bradesco conduziu um novo processo de
materialidade em 2018 (leia mais na p. 8).
Sinalizamos por meio de ícones, ao longo
desta publicação, os conteúdos relacionados aos capitais propostos pelo relato
integrado, aos stakeholders com os quais
nos relacionamos e aos ODS para os quais
as nossas atividades contribuem.
Este relatório é publicado em versão impressa com conteúdo resumido e uma versão
completa, que pode ser acessada pelo
nosso site (banco.bradesco/ri).
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PILARES ESTRATÉGICOS
Crescimento sustentável
com rentabilidade

Relacionamento
com clientes

Eficiência
e Inovação

Capital Humano

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1

Erradicação da pobreza

10

Redução das desigualdades

2

Fome zero e agricultura
sustentável

11

Cidades e comunidades
sustentáveis

3

Saúde e bem-estar

12

Consumo e produção
sustentáveis

4

Educação de qualidade

13

Ação contra a
mudança do clima

5

Igualdade de gênero

14

Vida na água

6

Água potável e saneamento

15

Vida terrestre

7

Energia limpa e acessível

16

Paz, justiça e
instituições eficazes

8

Trabalho decente e
crescimento econômico

17

Parcerias e meios de
implementação

9

Indústria, inovação
e infraestrutura

CAPITAIS

Todos os ODS – de 1 a 17

STAKEHOLDERS

Financeiro

Clientes

Humano

Público Interno

Intelectual

Acionistas e investidores

Manufaturado

Fornecedores

Natural

Governo (órgãos reguladores)

Social

Comunidade/sociedade/
terceiro setor
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Mensagem do Conselho
de Administração
Senhoras e Senhores,
Queremos ser o primeiro Banco para os
clientes, oferecendo soluções e serviços de
acordo com os seus diferentes perfis. Para
isso, vivemos um rápido avanço na transformação da Organização, passando a ser,
além de um Banco de produtos, um Banco
de relacionamento, unindo o tradicional
com o que há de mais moderno para proporcionar aos clientes uma gama de facilidades que atenda às suas necessidades.
Nesse ritmo de mudanças constantes e
profundas, nossa resiliência comprova a
assertividade do planejamento estratégico
e do modelo de negócios adotado, que
visam à sustentabilidade e preparação para
o futuro. Nossa capacidade de geração de
resultados recorrentes tem como objetivo
beneficiar a todas as partes interessadas de
maneira consistente.

mos confiantes no potencial do Brasil e na
capacidade de seu povo, buscando sempre
contribuir para o crescimento econômico e
social do País.
Alinhados ao nosso compromisso com a
transparência e a democratização da informação, apresentamos de maneira detalhada as principais conquistas e resultados
obtidos no exercício.
Aos nossos acionistas e clientes, agradecemos pelo apoio, confiança e preferência
com que nos têm distinguido.
Luiz Carlos Trabuco Cappi
Presidente do Conselho
de Administração

Inerente à cultura do Banco, a responsabilidade social tem como ponto expressivo
o trabalho desenvolvido pela Fundação
Bradesco, maior programa socioeducacional privado do Brasil, que há mais de seis
décadas investe na formação educacional,
em suas 40 escolas próprias, proporcionando, gratuitamente, ensino de qualidade
para crianças, jovens e adultos. Encerramos
o ano com mais de 94 mil alunos.
O ano de 2018 teve adversidades e muito
aprendizado. Com o empenho de nossas
equipes, cumprimos os objetivos propostos.
Seremos desafiados para um novo cenário
que se desponta em 2019. Estamos preparados com estrutura e equipe excepcional.
Como em toda a nossa trajetória, seguiBRADESCO RELATÓRIO INTEGRADO 2018
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Mensagem do
Diretor-Presidente
Com uma história marcada por confiança e
otimismo realista na força da nação brasileira, completamos 75 anos. E, por acreditar
na capacidade das pessoas e no compromisso em oferecer serviços financeiros de
excelência a todos, estamos presentes em
todo o território nacional.
2018 foi um ano que apresentou complexidades e incertezas políticas e econômicas
no âmbito nacional e internacional. Mesmo
assim, o Bradesco alcançou resultados consistentes devido a uma estratégia baseada
nos sólidos alicerces de nossa cultura e com
o comprometimento de nossas equipes.
Vemos sinais de superação diante das adversidades vividas pelo País, e a possibilidade de reformas cria um ambiente de maior
estabilidade, permitindo a recuperação
econômica com crescimento sustentável.

13,4%
de crescimento do nosso
lucro líquido
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Nosso modelo de negócios está mais forte
do que nunca, temos credenciais indiscutíveis, seja no contato humano ou por meios
digitais, para corresponder às aspirações
dos nossos clientes. Ao longo do ano, consolidamos ajustes em nossa operação e em
custos, com destaque no risco de crédito,
em função de aprimoramento de modelos de concessão, de cobrança e do efeito
positivo da melhora econômica. A constante evolução de nossos produtos e serviços
traz praticidade para os clientes, promove
agilidade nos atendimentos e redução do
custo de servir.
Nesse cenário, nosso lucro líquido atingiu R$
21,6 bilhões, uma evolução de 13,4%. Ampliamos a originação de crédito, encerrando o
ano com uma carteira 7,8% maior. Progressos
também podem ser notados no resultado
operacional, que cresceu 24,9%, e no retorno
sobre o patrimônio, que encerrou o ano em
19,0%, apontando, já no quarto trimestre,
para 19,7%.
Temos o cliente no centro das prioridades
da Organização e pautamos as nossas
ações de maneira a melhorar sua experiência. Para isso, investimos fortemente em
tecnologia, nos posicionando na vanguarda
da indústria financeira no desenvolvimento
e uso de tecnologias, particularmente, em
inteligência artificial.
A percepção de que caminhamos em direção a um novo cenário econômico, com
oportunidades e desafios de desenvolviMensagem do diretor-presidente

SOBRE O RELATÓRIO PERFIL GERAÇÃO DE VALOR GOVERNANÇA CORPORATIVA
SUSTENTABILIDADE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO STAKEHOLDERS

mento, nos leva a incorporar, cada vez mais,
aspectos sociais e ambientais na gestão
corporativa, contribuindo para uma agenda
global por meio da promoção de negócios
sustentáveis.
As realizações do exercício de 2018 são fruto
do apoio, confiança e preferência com que
nos têm distinguido os nossos acionistas e
clientes e, também, do excepcional trabalho
de todos os nossos funcionários e demais
colaboradores. Unidos fortaleceram os resultados. A todos, nossos agradecimentos.
Convido a todos para a leitura do nosso
Relatório Integrado 2018.
Octavio de Lazari Junior
Diretor-Presidente e CEO

Nosso modelo de negócios
está mais forte do que
nunca, temos credenciais
indiscutíveis, seja no
contato humano ou
por meios digitais, para
corresponder às aspirações
dos nossos clientes

BRADESCO RELATÓRIO INTEGRADO 2018
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Processo da matriz
de relevância
Nossos principais temas
Realizamos um novo processo de revisão de nossa matriz de relevância em
2018. O diferencial desse processo foi a
abrangência dos públicos consultados
e a maior participação do Conselho de
Administração, que tiveram como objetivo identificar os temas mais relevantes
e desafiadores, alinhando as expectativas com seus stakeholders.

A metodologia adotada considerou a análise de estudos setoriais (Sustainability Topics
for Sector — GRI, RobeccoSAM — DJSI,
Sustainability Accounting Standards – SASB
– Commercial Banks and Investment, The
Global Risks Report 2017 – World Economic
Forum) e de documentos internos do Bradesco, envolvendo o planejamento estratégico do Banco.

No total, foram mais de 1.000 interações
com os públicos abaixo:

— Alta liderança

— Fornecedores

— Investidores

— Sociedade

— Órgãos reguladores
e associações setoriais

— Funcionários
— Clientes

Como resultado, identificamos que as
expectativas dos stakeholders internos e
externos estão alinhadas. Esse resultado da
matriz de relevância elencou 12 temas mais
relevantes para a Organização, os quais
estão relacionados aos capitais e aos ODS
(veja na representação ao lado).
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Processo da matriz de relevância
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Aspectos relacionados aos
temas relevantes
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Como o bradesco gera valor
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ENVOLVIMENTO SUS

1 Mais detalhes na versão completa do
Relatório Integrado 2018.
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S DE DES

• 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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ETIVO

VALORES1

5

OBJ

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.

STRATÉGI COS

INTELECTUAL

1

PILARES E

MANUFATURADO

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.

S

NATURAL

MISSÃO

S RELE VANTE

CAPITAIS

Nos posicionamos com uma capilaridade
diferenciada entre os concorrentes.
Acreditamos que este é o caminho para
aprofundar o relacionamento com nossos
stakeholders e gerar valor em longo prazo.

TEMA

HUMANO

SOCIAL

FINANCEIRO

Nossa estratégia está fundamentada em
um modelo de negócios que combina as
atividades bancárias e de seguros com
uma estrutura segmentada, oferecendo
um portfólio capaz de responder às
necessidades de qualquer perfil de cliente.
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Valor gerado e compartilhado
Para contribuir com o desenvolvimento sustentável

FORNECEDORES

INVESTIDORES

ORGANIZAÇÃO
bradesco

COLABORADORES

R$ 18,2

R$ 7,3

R$ 14,3

R$ 17,7

R$ 20,6

destinados ao
pagamento de
fornecedores

distribuídos para
os acionistas

reinvestidos em
nossos negócios,
produtos e serviços

em remuneração
ao trabalho

em impostos

BILHÕES

BILHÕES

CAPITAL FINANCEIRO

R$ 1,4 TRILHÃO
de ativos totais

R$ 21,6 BILHÕES

de lucro líquido recorrente

R$ 128,0 BILHÕES
negociados em ações
do Bradesco na B3

CAPITAL NATURAL

BILHÕES

BILHÕES

CAPITAL HUMANO

GOVERNO

BILHÕES

CAPITAL MANUFATURADO

98 MIL

funcionários

R$ 174 MILHÕES
investidos
em capacitação
e desenvolvimento
Valorização
da diversidade

1,87 MILHÃO DE GJ
em energia elétrica
consumida

50 MIL tCO2e

emitidas pelas operações
(escopos 1 e 2)

18 BILHÕES

de transações
nos canais digitais

4.617

agências

76,2 MIL

pontos de atendimento

CAPITAL SOCIAL

71,2 MILHÕES
de clientes

$

368 MIL

CAPITAL INTELECTUAL
Primeiro banco brasileiro a adotar
Inteligência Artificial: BIA
Inovação: oito programas inovabra

acionistas e investidores

6.014

fornecedores

1+ 3 = 4
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Destaques de 2018
NOSSAS AÇÕES ESTRATÉGICAS

Modernização da marca
Renovamos nossa logomarca
que ficou mais contemporânea e
digital, reflexo de um mundo mais
conectado em que vivemos

BIA
Criamos a BIA (Bradesco Inteligência Artificial) para facilitar a vida de nossos clientes,
que obtêm respostas sobre produtos e serviços e auxílio nas transações, promovendo
autonomia e facilidade na consulta.

O Bradesco foi o banco brasileiro melhor posicionado no Dow Jones Sustainability Index
(DJSI), o que demonstra nosso compromisso
de integrar a sustentabilidade aos negócios.

DIGITALIZAÇÃO

CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Focado em proporcionar uma melhor experiência ao usuário, o Bradesco tem investido
de forma significativa seus esforços em plataformas digitais, na ampliação de produtos
e serviços nos canais digitais, na criação
de um banco 100% digital, com foco em um
público hiperconectado, além da liderança
mundial em Inteligência Artificial no setor
bancário, com a BIA.

Em 2018, implantamos um novo processo
de contratação do crédito imobiliário. O
cliente, usando o aplicativo ou o Internet
Banking, faz uma simulação e prontamente
recebe a resposta com as condições do
financiamento. A partir daí, um gerente
especialista rapidamente entra em contato
com o cliente e sequencia o processo de
contratação. Todo o envio de documentos é feito digitalmente pelo cliente, o que
trouxe muita agilidade. Terminamos o ano
como o banco que mais originou crédito
imobiliário no Brasil.

ABERTURA DE CONTA DIGITAL
O aplicativo no celular possibilitou ao cliente
abrir a conta corrente de forma ágil, sem
precisar ir a uma agência.
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COMPROMISSO
COM A SUSTENTABILIDADE

Destaques de 2018
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INDICADORES FINANCEIROS

R$ 21,6
bilhões

de lucro líquido recorrente

50,9% 19,0%
nosso Índice de Eficiência
em 12 meses

retorno sobre o
P.L. médio

Principais reconhecimentos
Melhores & Maiores: concedido pela revista
Exame, o Bradesco ficou em primeiro lugar
entre os 200 Maiores Grupos e integra a lista
dos 50 Maiores Bancos por Patrimônio e
dos Maiores Bancos por Lucro. Também é o
primeiro em Crédito Pessoal e Rural, em números de correntistas, em Gestão de Fundos
de Investimentos e em Fusões e Aquisições.
Empreendedor do Ano: a revista IstoÉ Dinheiro concedeu o prêmio ao Presidente Executivo do Bradesco, Octavio de Lazari Junior,
em reconhecimento ao resultado alcançado
pelo Banco.

Global Finance’s 25th Annual Best Bank
Awards: promovido pela revista Global Finance, o Bradesco foi eleito o Melhor Banco
Brasileiro, o Melhor Banco de Investimento
do Brasil e o Melhor Banco de Fusões e
Aquisições da América Latina.
2018 Banks of the Year Awards: a LatinFinance, prestigiada publicação do setor
financeiro internacional, elegeu o Bradesco
como o Melhor Banco do País. A revista usa
critérios de avaliação de indicadores, como
performance, rentabilidade, crescimento,
presença e pioneirismo.

As Melhores da Dinheiro 2018: concedido pela
revista IstoÉ Dinheiro, o Bradesco foi eleito a
melhor empresa em Governança Corporativa,
considerado o melhor Banco na gestão de
pessoas e liderou o ranking de bancos por
receitas nas 1000 Maiores da Dinheiro.

BRADESCO RELATÓRIO INTEGRADO 2018
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CAPITAIS

STAKEHOLDERS

ODS

1

8

9

10

Perfil
O Bradesco

14

Perfil

SOBRE O RELATÓRIO PERFIL GERAÇÃO DE VALOR GOVERNANÇA CORPORATIVA
SUSTENTABILIDADE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO STAKEHOLDERS

Presença e inovação para
transformar a vida das pessoas

Somos uma instituição de capital aberto,
com um portfólio de produtos e serviços diversificados, destinados a todos os tipos de
clientes e, cada vez mais, voltada à implementação de inovações e tecnologias para
atender pessoas físicas e jurídicas.
Para atender nossos mais de 71 milhões de
clientes, estamos presentes em todas as
regiões do País, além de disponibilizar nossos
canais digitais e criar um banco 100% digital, o
Next. Dessa forma, nos relacionamos desde o
cliente localizado em lugares remotos do território nacional até o cliente hiperconectado.
Todo esse investimento e esforço no relacionamento com nossos clientes faz com que
o mercado nos reconheça como uma das
instituições mais avançadas na transformação
digital. Mas o importante é que nossas inovações e tecnologias têm transformado a vida de
quem se relaciona conosco. Isso se evidencia
pelo volume de transações digitais feitas pelos
próprios clientes pelos nossos canais digitais
ou de autosserviço, que totalizou 96% do total
de transações. Um exemplo é a BIA (Bradesco
Inteligência Artificial), que pelo celular interage
com os clientes, informando sobre produtos
e serviços e auxiliando nas transações, com
agilidade e comodidade sem a necessidade
de deslocamento.
Também contamos com ferramentas que
facilitam o Banco a conhecer os hábitos de
consumo dos mais de 28 milhões de clientes
correntistas. Passamos a entender melhor
a sua realidade, suas necessidades e até o

BRADESCO RELATÓRIO INTEGRADO 2018

momento de vida para oferecer produtos e
serviços customizados de acordo com o perfil
de cada um.
A participação dos nossos 98 mil funcionários
é fundamental nesse processo. Além de treinar
nossas equipes, também buscamos agregar novas competências, como designers,
antropólogos, psicólogos sociais, cientistas de
dados, history tellers. Todo esse ecossistema
é determinante para impulsionar os novos
negócios, alicerçados em 75 anos de história
no setor bancário e de seguros no Brasil.

Somos uma das instituições
de vanguarda na
transformação digital

SAIBA+
Conheça nossas
estratégias e ações
nos capítulos
sobre Tecnologia e
Inovação, Gestão de
Pessoas e Clientes
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GOVERNANÇA
A gestão administrativa tem um papel
preponderante na condução do nosso
negócio, contribuindo com ações e projetos
voltados para a otimização no uso dos canais, redução do custo de servir e contínua
busca de maior eficiência. Buscamos uma
atuação equilibrada na gestão de riscos e
retorno. Temos foco na busca de eficiência,
nos apoiando nas inovações tecnológicas,
escala e diversificação de fontes de receita.
Assim, conseguimos obter um retorno de 19%
sobre o patrimônio líquido em um ano em
que o crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB) ficou em torno de 1%.
Todo esse empenho começou a ser alicerçado pelo fundador do Banco, Amador
Aguiar, que idealizou uma estrutura de controle com o objetivo de perpetuar a Organização, independentemente de processos
sucessórios ou crises econômicas.

Amador Aguiar transferiu parte de seus
papéis para a Fundação Bradesco, o maior
projeto filantrópico educacional do País.
Isso foi um reflexo de seu desejo de direcionar uma parcela significante dos lucros
do Bradesco para as ações beneficentes
educacionais. Outra parte relevante dos
seus papéis foi transferida 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.
Com essa estrutura, 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.

Nossa força de trabalho
Nossa gestão para o desenvolvimento e a
capacitação de nossos funcionários, além de
contar com a Universidade Corporativa Bradesco (UniBrad), tem como base a Política de
Treinamento e Desenvolvimento da Organização Bradesco, cujas diretrizes são:
-- Disseminar o compromisso corporativo
com o processo de desenvolvimento do
capital humano e com a efetividade dos
resultados organizacionais;
-- Garantir a adoção das melhores práticas
de educação corporativa para a gestão
e a disseminação do conhecimento na
Organização;
-- Assegurar a disponibilidade de ações de
capacitação e de desenvolvimento que valorizem a cultura organizacional e o princípio
de carreira interna e promovam a sucessão
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em todos os níveis da Organização;
-- Estimular os profissionais a buscarem o
autodesenvolvimento e o protagonismo
na condução de sua formação e carreira;
-- Assegurar que todos os programas de capacitação e de desenvolvimento estejam
alinhados à estratégia e ao negócio da
Organização, além de aderentes às leis,
códigos de regulação e normativos internos e externos aplicáveis;
-- Definir as regras de patrocínio educacional para as ações de formação, de capacitação e de desenvolvimento do capital
humano, e garantir o seu cumprimento;
-- Promover constantes ações para o desenvolvimento das lideranças, em todos os
níveis da Organização.
Perfil
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75 anos de história
Comemoramos o nosso aniversário de 75 anos em
2018. Ao longo desse período, construímos um banco que alia tradição e inovação:

autoatendimento e o Telecompras Bradesco foram
implantados. Em 1986, o serviço Telesaldo, hoje
Fone Fácil Bradesco, entra em operação;

Pioneirismo e liderança fazem parte da nossa
cultura. Com apenas oito anos de vida, em 1951,
o Bradesco tornou-se o maior banco privado do
Brasil. Nessa década, decidimos erguer a nova
sede em Osasco e, em 1956, foi criada a Fundação
Bradesco;

A partir da década de 1990, todas as agências
Bradesco passaram a trabalhar on-line, e o autoatendimento se expandiu em todo o Brasil. O
sistema de Internet Banking conquistou os clientes,
e foi implantado o Bradesco Celular;

Nos anos 1960, fomos a primeira empresa a adquirir
um computador na América Latina, que possibilitava o acesso a extratos diários aos clientes, prestação de serviço inédita para a época, e disponibilizamos cartão de crédito;
A década de 1970 foi marcada pela forte expansão do Bradesco, incorporando 17 outros bancos;
chegou à milésima agência; implantou a cobrança
automática; e começou a atuar em projetos agropecuários;
Nos anos 1980, o Banco formou o Grupo Bradesco
Seguros. O uso do cartão magnético se popularizou entre os clientes. As primeiras agências com
BRADESCO RELATÓRIO INTEGRADO 2018

Seguimos fortalecendo a nossa liderança nos anos
2000. Além do mercado de varejo, o Banco está à
frente em segmentos como Corporate e no atendimento às micro, pequenas e médias empresas.
Continuou se expandindo adquirindo, entre 2000 e
2007, 20 instituições;
Nos últimos oito anos, fomos protagonistas de
grandes acontecimentos: fizemos a maior aquisição de nossa história, ao comprar o HSBC Bank
Brasil S. A. – Banco Múltiplo, ampliando nossa base
de correntistas e expandindo nossas atividades
em praças estratégicas, e patrocinamos os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, no Rio de
Janeiro.
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Nova segmentação
Atento à evolução das necessidades dos nossos
clientes, o Bradesco reestruturou a segmentação
para as pessoas jurídicas. Essa reorganização busca agregar mais valor ao serviço prestado ao nosso
cliente, proporcionando mais flexibilidade, qualidade
e especialização às mais diversas demandas.

SEGMENTAÇÃO
Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Private Bank

Large Corporate

Investimentos a partir de
R$ 5 milhões

Faturamento anual
acima de R$ 4 bilhões

Corporate

Faturamento anual entre
R$ 500 milhões e R$ 4 bilhões

Prime

Renda mensal a partir de
R$ 10 mil ou investimentos a partir
de R$ 100 mil

Renda mensal entre R$ 4 mil e
R$ 10 mil ou investimentos
começando a partir de R$ 40 mil

Classic

Renda mensal de
até R$ 4 mil

NÃO CORRENTISTA1

Exclusive

Corporate one
Faturamento anual entre
R$ 30 milhões e R$ 500 milhões

Empresas e Negócios
Faturamento anual de
até R$ 30 milhões

BRADESCO EXPRESSO E POSTOS DE ATENDIMENTO

Referência: dez/2018.
1 Clientes pessoa física ou jurídica consumidores de produtos da Organização Bradesco e que não possuem conta
corrente.

PRINCIPAIS EMPRESAS
Atividades bancárias/financeiras
-- Banco Bradesco S.A.
-- Banco Bradescard S.A.
-- Banco Bradesco Cartões S.A.
-- Banco Bradesco Financiamentos S.A.
-- Bradesco S.A. Corretora de TVM
-- Ágora Corretora de TVM S.A.
-- BRAM – Bradesco Asset Management S.A. DTVM
-- Bradesco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
-- Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
-- BEM DTVM
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Seguros, planos de previdência complementar
e títulos de capitalização
-- Bradesco Seguros S.A.
-- Bradesco Auto/RE Cia. De Seguros
-- Bradesco Vida e Previdência S.A.
-- Bradesco Saúde S.A.
-- OdontoPrev S.A.
-- Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.A.
-- Atlântica Companhia de Seguros
-- Bradesco Argentina de Seguros S.A.
-- BSP Empreendimentos Imobiliários S.A.
Perfil
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Negócios diversificados
BANCO DE INVESTIMENTOS

CARTÕES

O Banco Bradesco BBI assessora 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.

Nossos clientes têm à disposição a mais
completa linha de soluções de meio de
pagamentos do País, que atende a todas as classes econômicas, tanto pessoas
físicas como jurídicas, inclusive Corporate.
Atuando com as principais bandeiras, além
de cartões Private Labels, em parceria com
importantes empresas, oferecemos proposta de valor e experiência de alto nível. O
Bradesco conta, também, com uma unidade de negócios de cartões no exterior, a
Bradescard México.

Conta, também, com a área de Global
Markets, responsável pelas securities e pelo
relacionamento com clientes institucionais.

PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS
Atendemos às necessidades dos clientes investidores por meio da Plataforma
de Gestão de Patrimônio (PGP), na qual
prestamos consultoria de investimentos.
Adicionalmente, a Ágora Investimentos e a
Bradesco Corretora, com posição de destaque no mercado, estão preparadas para
assessorar os clientes investidores nas operações de mercado de capitais doméstico
e externo. Oferecem, também, em parceria
com o Bradesco BBI, ampla cobertura de
análise de empresas e setores.

FINANCIAMENTOS
Atuando como financeira da Organização
Bradesco, o Banco Bradesco Financiamentos, oferece, por meio de uma ampla rede
conveniada – formada por mais de 10 mil
revendas e concessionárias distribuídas por
todo o País –, linhas de crédito nas modalidades de Crédito Direto ao Consumidor
(CDC) e Leasing para aquisição de veículos
leves, pesados e motos, e Crédito Consignado aos aposentados e pensionistas do
INSS e servidores públicos (federais, estaduais e municipais), bem como produtos
agregados, a exemplo de seguros.

CONSÓRCIOS
Portfólio completo de produtos é oferecido pela Bradesco Consórcio para clientes
correntistas ou não. A Organização mantém
plataforma integrada para a comercialização das soluções, por meio da sinergia
com a rede de agências do Banco e com as
plataformas digitais, estratégia que garante a liderança nos segmentos de imóveis,
automóveis e caminhões.

GESTÃO DE RECURSOS
A BRAM – Bradesco Asset Management é
uma das líderes de mercado, tanto em volume sob gestão quanto em inovação. Possui
sólidos processos de investimentos e governança, aliados à experiência de seus especialistas na gestão de fundos e carteiras de
investimento, com uma grade completa e diversificada de fundos de investimentos para
todos os perfis de investidor. É classificada
com a nota máxima da S&P Global Ratings e
possui a maior classificação internacional da
Moody’s e Fitch Ratings, agências de classificação em qualidade de gestão, que estão
entre as maiores do mundo.

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
Somos uma das maiores administradoras
de recursos, prestando serviços de administração fiduciária para clubes de investimentos, fundos de investimentos e carteiras
administradas.

BRADESCO RELATÓRIO INTEGRADO 2018
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Destaques
ATUAÇÃO INTERNACIONAL

LONDRES 1

1
LUXEMBURGO 1
HONG KONG 2

NOVA YORK 1 2
MIAMI 1
MÉXICO 1

GRAND CAYMAN 1

1

ARGENTINA 1

Agências |

Subsidiárias |

Escritório de representação

REDE DE ATENDIMENTO

4.617
agências

76,2 mil

mil
58,1
máquinas

39,1 mil

de autoatendimento1

Postos de
atendimento

Correspondentes
bancários

1 Rede própria e redes complementares.
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Bradesco em
números

96%

das transações realizadas
por meios digitais
(Bradesco Celular, Internet,
Autoatendimento e
Telebanco)

73,2

milhões

de interações pela BIA
(Bradesco Inteligência
Artificial)

12

subsidiárias e
agências no
exterior

+ de

71,2

28,3

funcionários

de clientes

de correntistas

98 mil

milhões

milhões

CANAIS DE ATENDIMENTO
% DO VOLUME DE TRANSAÇÕES

AUTOATENDIMENTO

10%

TELEBANCO

1%
3%

30%

BRADESCO EXPRESSO

INTERNET

1%

AGÊNCIAS

55%

BRADESCO
CELULAR

BRADESCO RELATÓRIO INTEGRADO 2018
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Bradesco Seguros
NOSSA LIDERANÇA
Com relevante participação nos resultados
da Organização, o Grupo Bradesco Seguros
tem destacada posição no mercado de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, além de ser líder de mercado
no Brasil e na América Latina. Adotamos a
estratégia de oferecer o melhor atendimento
ao nosso segurado e um portfólio completo
e em diversos segmentos, como: Seguro Auto
e Ramos Elementares, que inclui Seguro Residencial e Patrimonial; Seguro Saúde; Dental;
Seguros de Vida; Capitalização; e Planos de
Previdência Privada.

Nossos clientes contam com uma moderna estrutura de atendimento, formada
por canais digitais e portal web, além
de dependências próprias, atendimento
telefônico, corretores ativos e a rede de
agências do Banco Bradesco. Seguimos
os mais rigorosos padrões de qualidade
para que nosso segurado tenha sempre
uma melhor experiência.
Alinhado às diretrizes corporativas, o Grupo
Bradesco Seguros internaliza questões socioambientais em seus negócios (leia mais
no capítulo Sustentabilidade, no qual estão
as iniciativas da Bradesco Seguros).

CANAIS DE ATENDIMENTO

198

dependências, com
1.450 equipes comerciais

+ de
7 mil

corretores corporate

+ de
11 mil

corretores da rede

+ de
27 milhões
de acessos pelo portal web

+ de
+
de
1,2 milhão 29 mil
downloads pelo App de
celular
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corretores de mercado
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GRUPO BRADESCO SEGUROS
RAMO DE ATUAÇÃO

Market share

Ranking

Previdência privada

25,2%

2

19%

1

Saúde

46,2%

1

Capitalização

29,5%

1

Auto

11,1%

2

Ramos elementares

4,6%

7

24,5%

1

Vida

TOTAL

PROGRAMA MEU DOUTOR
Pensando em oferecer aos seus segurados
atenção personalizada, a Bradesco Saúde
criou o Programa Meu Doutor, que reúne
uma rede de médicos, que se destaca pela
qualidade assistencial, capacitados para
atender de forma diferenciada nas especialidades Cardiologia, Clínica Médica, Coluna,
Diabetes, Pediatria e Traumato-ortopedia.
O Meu Doutor Bradesco Saúde e a Mediservice permitem ao especialista conversar
com o segurado, entender seu histórico,
examinar, conhecer e acompanhar a sua
saúde, tendo como facilitador o prontuário
eletrônico integrado entre médicos do Programa. Além disso, o Meu Doutor também
facilita o acesso do segurado ao médico,
pois, pela internet, é possível acessar a
agenda do médico e marcar sua consulta,
de forma simples, rápida e segura.

CLÍNICAS MEU DOUTOR NOVAMED
Sempre pensando em aprimorar o atendimento ao segurado, a Bradesco Seguros
oferece um grupo de clínicas de atendimento ambulatorial, com oferta de consultas
médicas em atendimento primário e especialidades, exames laboratoriais e exames
de imagem. Foi realizado investimento em
estrutura física e tecnológica, com utilização
de prontuário eletrônico integrado que permite a gestão de saúde mais adequada. O
segurado conta com uma equipe de profissionais multidisciplinar, dedicados em cuidar
da saúde com elevada qualidade e disponibilidade, assim como atendimento diferenciado. Atualmente, estão disponíveis cinco
BRADESCO RELATÓRIO INTEGRADO 2018

unidades: região da Avenida Paulista; Lapa;
Santana; Tatuapé e centro de Osasco; além
disso, contamos com o modelo in company,
com ambulatórios dentro das empresas
clientes de Bradesco Saúde e Mediservice.
Desde a sua criação, tivemos mais de 230
mil atendimentos em unidades externas, com
expressivo índice de aprovação de 99% de
satisfação dos clientes.
SAIBA+
Sobre como usar e as especialidades
disponíveis, acessando o link
https://logado.meudoutorbs.com.br/

Reconhecimentos
Melhores & Maiores 2018: concedido pela revista Exame,
o Grupo Bradesco Seguros conquistou três posições de
destaque entre as 10 Maiores Seguradoras do País

As Melhores da Dinheiro 2018: concedido pela revista IstoÉ Dinheiro, a Bradesco Vida e Previdência ganhou como
a melhor empresa do segmento

Melhores Empresas para Trabalhar: o Grupo Bradesco
Seguros integra essa lista, na categoria acima de mil funcionários, segundo pesquisa elaborada pelo Great Place
To Work Institute (GPTW), publicada na revista Época Negócios. O Grupo também está entre as Melhores Empresas para Trabalhar em Barueri e Região, onde se localiza
sua sede no estado de São Paulo
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Contexto e Estratégia

A seguir, nossa estratégia para as principais
áreas de nossa atuação:

PRONTOS PARA O CRESCIMENTO

PRESENÇA E INOVAÇÃO

Estamos em constante evolução para capturar os
desafios de um mundo novo, de uma economia
que demonstra sinais de recuperação e de oportunidades que se abrem diante de novos cenários.
Investimos em capital humano, em inovações e em
novas tecnologias para acelerar transformações,
antecipar mudanças e superar as expectativas
dos nossos clientes. Assim, temos investido em
plataformas digitais, canais de autosserviço, inteligência artificial e outras iniciativas tecnológicas.

Nosso posicionamento nos permite atender
a todos os públicos de forma customizada,
direcionando-os para os canais mais convenientes e eficientes e nos possibilitando
um relacionamento cada vez mais próximo
de nossos clientes, oferecendo produtos
adequados a cada perfil de cliente. Temos uma ampla presença física e também
disponibilizamos um robusto atendimento
em canais digitais, que buscam oferecer
produtos e serviços, por meio de jornadas
ágeis, com comodidade, praticidade e segurança para clientes e usuários (leia mais
no capítulo Tecnologia e Inovação).

Esses aspectos estão inseridos na estratégia e
na visão de futuro da Organização, a partir de
quatro pilares:
Crescimento sustentável com rentabilidade:
assumimos o compromisso de crescer de forma
sustentável e diversificada, gerando valor a
todos os stakeholders por meio do melhor
equilíbrio entre riscos e retorno;
Eficiência e inovação: ratificamos a importância
de promover a eficiência e a melhor experiência
para os clientes, estimulando o uso de tecnologia
e inovação em nossos modelos de negócios;
Relacionamento com clientes: atendemos
a todos os públicos, com o objetivo de ser o
primeiro banco e seguradora dos nossos clientes
e reforçando o comprometimento com eles;
Capital Humano: a base da nossa estratégia
está alicerçada nas pessoas. Dessa forma, o
Bradesco busca aprimorar sua capacidade de
atrair, formar e manter talentos adequados a
cada linha de negócios, com objetivo de tornar
viável nossa estratégia corporativa.

Com a retomada da economia, o Bradesco está
bem posicionado para expandir seus negócios de
maneira diversificada, fortalecendo suas fontes
de resultado de forma a mitigar riscos, conquistando e mantendo relações duradouras, por meio
do conhecimento das necessidades dos clientes,
com ofertas de produtos diferenciados dentro do
contexto de sua jornada.
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13,9
milhões

de usuários via celular (clientes pessoas
física e jurídica, com perfil digital)

6,0

milhões

de usuários via internet (pessoas física
e jurídica)

29,7
milhões

de usuários via autoatendimento
Perfil
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Pessoas
A importância da gestão de pessoas para
a implementação da nossa estratégia
direciona e orienta nossas lideranças para
uma gestão moderna e alinhada às novas
demandas do mercado de trabalho.

EVOLUÇÃO DA MARCA
Tendo a nossa marca como uma fortaleza
do negócio, em 2018 promovemos a modernização da nossa logomarca, amplamente
reconhecida pelo público. Criada originalmente em 1997, a marca Bradesco é símbolo
de vida, crescimento, abrigo e suporte, e
traduz o relacionamento do Bradesco com
os seus clientes. A mudança trouxe um toque
mais contemporâneo e digital à logomarca,
alinhado ao mundo conectado de hoje.

Diversificação
Temos o compromisso de crescer de forma
sustentável e diversificada, gerando valor a
todos os stakeholders, por meio do melhor
equilíbrio entre riscos e retorno.
Um dos nossos diferenciais relevantes é
nossa escala operacional e a qualidade do
serviço prestado. Temos ainda uma base
de clientes ampla e diversificada, o que nos
permite fazer ofertas mais adequadas, maximizando a satisfação dos clientes.

Clientes não correntistas
Criamos, em 2018, uma área dedicada aos
clientes não correntistas, com o objetivo
de aumentar o relacionamento com esse
público, de forma a aprimorar ainda mais o
atendimento.

Em 2018, as fontes de resultados ficaram
assim distribuídas:

Seguros
Buscamos aproveitar as oportunidades de
penetração na carteira de clientes do Banco Bradesco, assim como explorar o potencial de crescimento no mercado brasileiro,
diante dos reduzidos índices de consumo
desses produtos pela população em geral.

FONTES DE RESULTADOS
(Participação em 2018)
SEGUROS
SERVIÇOS
INTERMEDIAÇÃO DE CRÉDITO
TVM/OUTROS

Eficiência
A gestão da eficiência possui papel de
destaque dentro da Organização, conduzida pelo nosso Comitê de Eficiência, focado
na análise e na implementação de ações
para a redução de custos. A digitalização
dos processos e do atendimento ao cliente
traz ao Banco grandes oportunidades de
otimização dos nossos processos e da rede
de atendimento.

32%
30%
9%
29%

BRADESCO RELATÓRIO INTEGRADO 2018
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Geração de Valor
Foco na melhor solução
para o cliente
CAPITAIS

ODS

1

STAKEHOLDERS

8

9

10 13
26

Geração de Valor
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Estratégia contempla atividades
bancárias e de seguros para atender
a todos os perfis de cliente
Nossa estratégia está fundamentada em
um modelo de negócios que combina as
atividades bancárias e de seguros com
uma estrutura segmentada, oferecendo a
melhor solução para os clientes, com um
portfólio capaz de responder às necessidades de diferentes perfis, e gerando valor
para os acionistas e sociedade. Estamos
posicionados estrategicamente em todos
os municípios brasileiros, alcançando uma
capilaridade diferenciada, comparada
aos concorrentes. Acreditamos ser esse um
elemento para aprofundar o relacionamento com nossos stakeholders e gerar valor
em longo prazo, inclusive com os clientes
não correntistas. Adicionalmente, trilhamos
a rota da transformação digital, criando
novos canais, serviços e experiências.

MODELO BEM-SUCEDIDO
Nossos pilares estratégicos norteiam a condução dos nossos negócios, contemplando
a eficiência como forma de contribuir para a
melhoria dos resultados (financeiros e socioambientais), prezando pelo relacionamento
e pela qualidade de atendimento ao cliente.
Por meio da instituição da Política de Relacionamento com Clientes e Usuários, a
Organização Bradesco reforçou esse pilar
com diretrizes rígidas em busca da excelência no atendimento. Para fortalecer as
relações pautadas na ética, transparência,
clareza, diligência, sempre considerando
as características e as necessidades de
cada cliente, nossos funcionários possuem
treinamentos obrigatórios periódicos sobre
o tema, e promovemos regularmente ações
de conscientização, prezando pela assertividade nas relações em prol da satisfação e
da fidelização de nossos clientes.

Crescimento sustentável com
rentabilidade, Eficiência e
inovação, Relacionamento
com clientes e Capital
Humano são os pilares
estratégicos que orientam a
gestão dos negócios

BRADESCO RELATÓRIO INTEGRADO 2018

27

SOBRE O RELATÓRIO PERFIL GERAÇÃO DE VALOR GOVERNANÇA CORPORATIVA
SUSTENTABILIDADE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO STAKEHOLDERS

Desempenho econômico-financeiro
RENTABILIDADE DO NEGÓCIO
O aumento das incertezas levou à volatilidade nos mercados financeiros globais e
domésticos em 2018. Temas como tensões
comerciais, evolução da política monetária norte-americana, riscos geopolíticos e
eleições nacionais e internacionais estiveram no radar, afetando os preços dos ativos
globais, inclusive dos países emergentes.
Esses temas deverão continuar presentes
para 2019, em um ambiente de desaceleração moderada do crescimento mundial.
O Brasil, a despeito dos bons fundamentos de suas contas externas, não passou
ileso por esse ambiente internacional
menos favorável, com questionamentos relacionados às contas públicas, às
incertezas na política e ao crescimento
do PIB. Ainda que a expansão anual da
economia brasileira tenha ficado em nível
muito próximo ao verificado em 2017, a
recuperação foi mais disseminada, tanto
setorial quanto regionalmente. No final do
ano, os vários indicadores que capturam
a confiança dos agentes econômicos
domésticos começaram a apresentar
recuperação mais evidente, reforçando
a expectativa de aceleração do crescimento na economia brasileira em 2019, o
que pode ser potencializado com a retomada da agenda de reformas.

e as receitas de prestação de serviços. O
comportamento das despesas operacionais
demonstra disciplina no controle dos gastos.
Em relação a 2017, ressaltamos a significativa redução de 29,6% das despesas com PDD
(Expandida), em um cenário de crescimento
da carteira de crédito, que evoluiu 7,8% no
ano, com destaque para as operações com
pessoas físicas, que evoluíram 11% no mesmo
período.

LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE
(R$ milhões)

3,22
2,67

2,84

2,56

21.564
19.024
17.873

17.121
70%

70,4%
71%

68%

LUCRO LÍQUIDO
Em 2018, atingimos um retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) de 19,0%, 0,9 p.p.
a mais em relação ao ano de 2017. As evoluções do lucro, refletem o bom desempenho
do resultado operacional, impulsionado
pelo comportamento das despesas com
PDD (Expandida), além do desempenho
positivo dos resultados com as operações
de seguros, previdência e capitalização

2015

2016

29,6%

29%

32%

30%

2017

2018

PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS
PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGUROS
LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE POR AÇÃO (R$)1
TOTAL
1 Acumulado 12 meses (as ações foram ajustadas de acordo com as bonificações e os
desdobramentos ocorridos nos períodos).
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LUCRO LÍQUIDO CONTÁBIL (R$ milhões)

2018

Lucro líquido - recorrente

21.564

Eventos extraordinários (líquidos dos efeitos fiscais)

(2.479)

Amortização de ágio (bruto)

(1.976)

Impairment de ativos não financeiros1

(514)

Reversão de Provisão Complementar de Cobertura2
Outros3

288
(277)

Lucro líquido — contábil

19.085

1 O 4T18 e 2018 são compostos, substancialmente, por impairment de: (i) softwares, no
valor de R$ 212 milhões; (ii) ágio de investimentos, no valor de R$ 59 milhões; (iii) imóveis,
no valor de R$ 33 milhões; e (iv) hardware/equipamentos, no valor de R$ 19 milhões.
2 Provisão integralmente revertida em atendimento à Circular Susep no 517/15 e suas
alterações.
3 Em 2018, refere-se: (i) no 4T18: incentivos fiscais, no valor de R$ 79 milhões; (ii) no 3T18: “Concilia
Rio” – programa de regularização de débitos relativos aos tributos municipais (ISS, IPTU, ITBI etc.)
da cidade do Rio de Janeiro, no valor de R$ 40 milhões; e (iii) passivos contingentes.

MARGEM FINANCEIRA
A margem financeira ficou estável com relação ao ano anterior. A queda da intermediação de crédito e seguros foi compensada pelo crescimento em ALM/Outros.

MARGEM FINANCEIRA
(R$ milhões)

7,5%

7,5%

6,7%
6,2%

63.225
55.387

63.102

63.300

MARGEM FINANCEIRA
 AXA MÉDIA DA MARGEM DE JUROS
T
ACUMULADA 12 MESES = (MARGEM FINANCEIRA
DE JUROS/ATIVOS TOTAIS MÉDIOS –
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS – ATIVO
PERMANENTE)

2015
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2016

2017

2018
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DESPESA DE PROVISÃO PARA
DEVEDORES DUVIDOSOS
A forte redução da despesa de PDD (Expandida) está relacionada à melhora da
qualidade da carteira de crédito e a menores despesas com impairment de ativos
financeiros, o que fez com que a relação
entre as despesas e a carteira de crédito
reduzisse de 4,4% para 2,8% no período, em
função da melhoria nos processos de concessão e recuperação de créditos.

PDD (EXPANDIDA) – DESPESA
(R$ milhões)
22.510

15.174

2015

RESULTADO DAS OPERAÇÕES
DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E
CAPITALIZAÇÃO
O Grupo Bradesco Seguros atingiu um lucro
líquido de R$ 6.389 milhões ao final de 2018,
resultado 15,4% superior quando comparado ao ano de 2017, refletindo a melhora
nos índices de desempenho e os constantes esforços na racionalização de gastos,
evidenciados pelo aumento de mais de 15%
no resultado das operações de seguros,
previdência e capitalização.

20.644

14.526

2016

2017

2018

PRÊMIOS EMITIDOS DE SEGUROS, CONTRIBUIÇÃO DE
PREVIDÊNCIA E RECEITAS DE CAPITALIZAÇÃO (R$ milhões)

64.612

2015

71.419

2016

76.289

72.568

2017

2018

LUCRO LÍQUIDO DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA
E CAPITALIZAÇÃO (R$ milhões)
6.389

30

5.289

5.551

2015

2016

5.534

2017

2018
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RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
No comparativo com 2017, as receitas de
prestação de serviços apresentaram evolução em todas as linhas, com destaque para
serviços de custódia e corretagens, administração de consórcios, conta corrente e
administração de fundos. Vale ressaltar que
a performance está relacionada ao aumento do volume de operações, refletindo
a maior oferta de produtos e serviços aos
clientes e aos ganhos de sinergia que capturamos com a aquisição do HSBC Brasil.

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (R$ milhões)
32.406
30.810
28.024
24.839

2015

DESPESA DE PESSOAL
Mesmo considerando os efeitos do acordo
coletivo de 2018/2019 (reajuste de 5%), o
aumento das despesas com os processos
trabalhistas e o PLR, nossas despesas totais
apresentaram evolução anual abaixo dos
índices de inflação.

2016

2017

2018

DESPESA DE PESSOAL (R$ milhões)
19.500
17.637
3.259

14.699
2.716

19.986
3.437

3.949

16.063

16.037

14.378

11.983

NÃO ESTRUTURAL
ESTRUTURAL
TOTAL

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Em relação a 2017, as despesas apresentaram bom desempenho, principalmente
se considerarmos a inflação do período.
Destaque para a redução nas despesas com
materiais, segurança e vigilância e comunicação, que refletem os ajustes realizados,
bem como as sinergias da aquisição do
HSBC Brasil e a estratégia de otimização
dos pontos de atendimento. O aumento das
despesas advém do maior volume de negócios e serviços, das maiores despesas com
propaganda e publicidade, relacionadas ao
posicionamento institucional, e dos maiores
investimentos em tecnologia, que impactam
as despesas de depreciação e amortização.

BRADESCO RELATÓRIO INTEGRADO 2018

2015

2016

2017

2018

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (R$ milhões)

19.134

20.122

20.291

16.339

2015

2016

2017

2018
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ÍNDICE DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL (IEO)
Com o objetivo de aprimorar nossos
indicadores, a partir do 4T18 alteramos a
metodologia de cálculo do IEO. A importante evolução das receitas com a margem financeira, as maiores receitas de
prestação de serviços e o maior resultado
das operações de seguros, previdência e
capitalização, influenciaram positivamente esse indicador no comparativo trimes-

tral e no acumulado 12 meses. No entanto, esse desempenho foi impactado pela
maior constituição de provisões fiscais e
pelo incremento das despesas tributárias. O IEO ajustado ao risco (acumulado
12 meses) apresentou novamente uma
melhora, devido aos fatores citados, além
da expressiva redução das despesas com
PDD (Expandida).

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL1
1T17

2T17

3T17

4T17

1T18

2T18

3T18

4T18

IEO – trimestral

49,2%

49,6%

50,8%

50,5

50,2

50,1

50,6

51,8

IEO ajustado ao risco –
acumulado 12 meses

73,3%

73,6%

72,9%

72,0

70,8

69,1

67,7

66,0

IEO – acumulado 12 meses

49,2%

49,7%

50,0%

50,0

50,3

50,6

50,6

50,9

IEO acumulado 12 meses
(critério anterior)2

40,0%

40,6%

40,7%

40,8

40,9

41,0

40,8

40,7

1 Novo cálculo do IEO = (Despesas de Pessoal + Despesas Administrativas + Outras Despesas Operacionais Líquidas de Receitas) + (Despesas com PDD
(Expandida) – Ajustado ao Risco / (Margem Financeira + Receita de Prestação de Serviços + Resultado de Seguros + Resultados de Participações em
Coligadas + Despesas Tributárias).
2 Cálculo Anterior IEO = (Despesas de Pessoal (-) PLR + Despesas Administrativas) / (Margem Financeira + Rec. Prestação de Serviços + Resultado de
Seguros + Res. Participações em Coligadas + Outras Receitas Operacionais (-) Outras Despesas Operacionais).

CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA (R$ bilhões)

515,0

474,0

19,9%
46,7%

45,7%

33,4%

35,6%

45,5%

2015
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2016

19,1%

18,7%

23,3%

31,2%

531,6

492,9

2017

44,3%

36,6%

PESSOAS FÍSICAS
GRANDES EMPRESAS
MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
TOTAL

2018
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ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA ACIMA DE 90 DIAS
Pelo sétimo trimestre consecutivo, a
inadimplência apresentou redução, refletindo a melhor qualidade das novas
safras e os ajustes nos processos de concessão e recuperação de crédito. Todos
os segmentos apresentaram melhora no

índice desde o início de 2018, com destaque para os segmentos de micro, pequenas e médias empresas e de pessoas
físicas. Desde o pico da inadimplência,
em março de 2017, o índice total apresentou redução de 2,1 p.p.

ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA

MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
PESSOAS FÍSICAS
TOTAL
GRANDES EMPRESAS

8,3%
7,2%
6,8%

6,7%
6,2%

6,6%
6,1%

5,8%
5,5%

5,2%

5,1%

5,6%

4,66%
4,9%

4,8%

4,8%

4,7%
4,4%

4,46%

3,9%
2,3%
1,5%

MAR/17

JUN/17

1,8%

SET/17

ÍNDICE DE BASILEIA – BASILEIA III
O crescimento dos índices de capital em
relação a 2017 está relacionado à forte geração interna de capital – lucro líquido (não
evidenciado no gráfico ao lado, em função da evolução nas deduções de capital
determinadas pela regulação). Além disso,
em 2018, emitimos dívidas subordinadas
perpétuas, no valor de R$ 4,2 bilhões, que
foram aprovadas e autorizadas pelo Banco
Central para compor o nível I como capital
complementar.

4,25%

3,63%

3,51%

1,7%

1,47%

1,46%

JUN/18

SET/18

2,0%

1,9%

DEZ/17

MAR/18

DEZ/18

ÍNDICE DE BASILEIA (%)
16,8
12,7

17,8

17,1
15,4
12,0

13,7
13,1

1,4

0,8

0,8

12,7

2015
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4,43%

12,3
11,2

12,3

2016

2017

2018

ÍNDICE TOTAL

CAPITAL COMPLEMENTAR

CAPITAL PRINCIPAL

CAPITAL NÍVEL 1 – TOTAL
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DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO CONSOLIDADO (R$ milhões)
DESCRIÇÃO

2014

2015

2016

2017

2018

%

Remuneração do trabalho

12.142

12.814

15.468

17.171

17.665

29%

Contribuição ao governo

14.921

16.458

15.555

16.126

20.553

34%

JCP/Dividendos aos acionistas (pagos e provisionados)

5.055

6.035

6.976

7.204

7.299

12%

10.304

11.838

10.145

11.820

14.265

23%

896

942

1.102

1.211

1.214

2%

Reinvestimentos de lucros
Remuneração de capitais de terceiros - aluguéis

PERSPECTIVAS PARA 2019
O País se encontra em uma posição cíclica favorável à aceleração do crescimento,
inclusive com condições financeiras mais
promissoras. Inflação e juros em patamares
reduzidos, famílias e empresas desalavancadas, taxas de inadimplência em níveis baixos
e espaço para expansão da demanda sem
pressões de preços, por conta da elevada
ociosidade na economia, constituem vetores
positivos para um crescimento mais intenso
em 2019. Esses fatores devem ser potencializados se a agenda de reformas estruturais
for retomada, com impactos positivos sobre
a confiança de empresários e consumidores. Avaliamos que há vetores altistas para
impulsionar o emprego, a renda, o crédito e
os investimentos, ao mesmo tempo em que a
manutenção de políticas econômicas críveis
e sustentáveis deverá evitar pressões inflacionárias derivadas dessa recuperação.
É importante, portanto, que o Brasil avance
nessa agenda, que tem aspectos macro e
microeconômicos, se preparando para um
ambiente internacional que deverá continuar desafiador nos próximos trimestres.

34

NOSSAS ESTIMATIVAS

9% a 13% 4% a 8%
Carteira de crédito
expandida

Margem financeira

3

a7

0

5

a9

%

%

Prestação de
serviços

%

%

a4

%

Despesas operacionais
(administrativas e de
pessoal)

%

Resultado das
Operações de
Seguros, Previdência
e Capitalização1

11,5 a
R$
14,5 bi
R$

PDD Expandida

1 Inclui o resultado financeiro da operação. A nova forma de apresentação do guidance
reflete melhor o desempenho das atividades de seguro.
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Gestão de Riscos
RIGOR NAS AVALIAÇÕES
A gestão de risco é parte preponderante da
estratégia do Bradesco, diante da crescente complexidade dos produtos e serviços
financeiros e da globalização dos nossos
negócios. Essa gestão permeia toda a Organização e está alinhada às diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração
e pela estrutura de Comitês que definem os
objetivos globais, expressados em metas e
limites para as unidades de negócio gestoras
de risco. As unidades de controle e gerenciamento de capital, por sua vez, apoiam
a administração, por meio de processos de
monitoramento e análise de risco e capital.

RISCOS EMERGENTES
Nossa busca é constante por identificar e monitorar os riscos emergentes, na tentativa de
nos anteciparmos e mitigarmos seus efeitos. É
um trabalho realizado por uma Comissão que
engloba as áreas de risco, finanças, tesouraria, econômica, crédito e seguros, reportando-se ao Comitê de Gestão Integrada de Riscos
e Alocação de Capital. Alguns exemplos:
-- Mudanças climáticas;
-- Ingresso das fintechs como meio
de transações financeiras;
-- Instabilidade econômica e política
no mercado brasileiro;
-- Conflitos geopolíticos e tensões comerciais.

ATAQUES CIBERNÉTICOS
Tratamos no mais alto nível estratégico –
Conselho de Administração, Diretoria-Executiva e demais níveis hierárquicos – as questões
relacionadas à segurança da informação e
à segurança cibernética, por considerarmos
temas críticos.
Mantemos um conjunto de controles, representados por procedimentos, processos,
estruturas organizacionais, políticas, normas
e soluções de TI capazes de atender aos
princípios de proteção relativos à confidencialidade, à disponibilidade e à integridade
das informações.

BRADESCO RELATÓRIO INTEGRADO 2018

O gerenciamento
de risco permeia toda
a Organização
Mapa de riscos
-- Crédito
-- Conformidade/compliance
-- Liquidez
-- Contágio
-- Crédito de contraparte
-- Reputação
-- Socioambiental
-- Subscrição
-- Concentração
-- Mercado
-- Estratégia
-- Operacional
-- Modelo
-- Conduta corporativa

SAIBA+
Acesse: Política
Corporativa de
Segurança da Informação, disponível em
banco.bradesco/ri
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Gestão de Ativos
SUSTENTABILIDADE NA BRAM
Signatária dos Princípios para o Investimento Responsável das Nações Unidas (PRI, na
sigla em inglês), a Bradesco Asset Management (BRAM) apresenta processos e metodologias que consideram a avaliação de
riscos, oportunidades e impactos potenciais
das questões ASG (ambiental, social e de
governança corporativa) sobre o desempenho de seus ativos desde 2013.
A BRAM possui metodologia de análise ASG
para títulos privados e públicos. No caso dos
títulos privados, são considerados os temas
materiais de cada setor para identificar os
riscos e as oportunidades que as companhias enfrentam. Para os títulos públicos,
a metodologia considera indicadores que
mensurem a qualidade regulatória e as
políticas públicas para um bom atendimento
à população em serviços básicos, conservação da natureza e redução de desigualdade
social. Dessa maneira, aspectos socioambientais estão incorporados nos negócios da
BRAM, cuja missão é proporcionar retornos
superiores e sustentáveis na gestão de investimentos dos clientes. Em 2018, a área detinha R$ 606,8 bilhões sob sua gestão, sendo
R$ 603,5 bilhões com avaliação que considera questões ASG, o que representa 99,4% do
total de ativos, ampliando significativamente
o percentual analisado desde o início do
processo de integração de aspectos ASG à
avaliação de ativos.
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Ações em 2018
A BRAM realizou uma pesquisa sobre as mudanças climáticas com todas as empresas do seu universo de investimento de renda variável. O objetivo foi compreender
quais são as empresas que já estão se preparando para
os atuais e futuros riscos advindos da interferência do
clima nos negócios.
Das 118 companhias que receberam o questionário, 34%
responderam. Das respondentes, somente 28% possuem
metas e demonstram resultados efetivos das iniciativas
de redução de emissões e apenas 23% incorporam o tema
das mudanças climáticas na matriz de riscos corporativos.
O dado positivo é demonstrado por 95% das empresas
que afirmaram realizar alguma ação relacionada às mudanças climáticas e 78% disseram que realizam inventário
de emissões de gases de efeito estufa e fazem investimentos para a redução de suas emissões.

Para 2019
A BRAM continuará
com seu objetivo de
engajar as companhias
em relação ao tema
das mudanças
climáticas e demais
temas relacionados
ao desenvolvimento
sustentável
Geração de Valor
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Reconhecimentos
Guia Onde Investir 2019 Melhores Fundos para
Publicado pela revista Exame, a BRAM
Institucionais
foi eleita em dezembro de 2018 a Melhor
Gestora de Fundos de Renda Variável e a
Melhor Gestora de Varejo, com 11 fundos
classificados com 5 estrelas.

Top Asset 2018
Ranking da revista Investidor Institucional,
a BRAM conquistou o primeiro lugar nas
categorias: Maior Gestora de Previdência
Aberta; Maior Gestora de Seguradoras;
Maior Gestora de Capitalização; e Maior
Gestora de Corporate, além de alcançar a
liderança entre os Gestores Privados.

BRADESCO RELATÓRIO INTEGRADO 2018

A revista Investidor Institucional classificou
39 fundos como Excelentes.

Troféu Benchmark
A revista Investidor Institucional concedeu o
prêmio à BRAM.
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Governança Corporativa
Gestão responsável
CAPITAIS

ODS

STAKEHOLDERS

16
38

Governança
 Corporativa
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Foco na transparência, no
respeito aos acionistas e na
responsabilidade corporativa
Ao longo desses 75 anos, aperfeiçoamos
constantemente nosso sistema de gestão
com transparência, respeito aos acionistas, prestação de contas e responsabilidade corporativa, sempre buscando integrar os aspectos econômico-financeiros,
sociais e ambientais.
A estrutura de nossa governança está fundamentada na Assembleia Geral de Acionistas, no Conselho de Administração e na
Diretoria-Executiva. O modelo permite total
soberania da Assembleia de Acionistas nos
processos de tomadas de decisões, com
a prerrogativa de deliberar sobre todos os
negócios em que estamos envolvidos, assim
como eleger os participantes dos Conselhos
de Administração e Fiscal.

conhecimento em diversas áreas da gestão.
Adotamos também uma Política de Sucessão e Nomeação de Administradores que
regula o processo de indicação de candidatos para possíveis vagas na Diretoria e no
Conselho de Administração. Outro recurso de
governança que adotamos é a adesão ao
Código de Autorregulação e Boas Práticas
das Companhias Abertas da Associação
Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca).
Finalmente, destacamos que somos associados mantenedores do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC).
Nossas ações são negociadas em bolsas
de valores no Brasil desde 1946, no mercado
norte-americano a partir de 1997, e na Europa desde 2001. Na B3, estamos listados no
Nível 1 de Governança Corporativa.

No Conselho de Administração, contamos
com a experiência de ex-executivos, enriquecida durante a carreira em razão do
sistema de rodízio de funções durante o período em que atuaram no Grupo, adquirindo

Reconhecimento
O Bradesco venceu o prêmio
como melhor empresa em
Governança Corporativa do
guia As Melhores da Dinheiro
2018, concedido pela revista
IstoÉ Dinheiro
BRADESCO RELATÓRIO INTEGRADO 2018

SAIBA+
As diretrizes de
nossa Política
de Governança
Corporativa estão
acessíveis no site
de relações com
investidores
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Estrutura de governança

GRI 102-18

ASSEMBLEIA DE
ACIONISTAS
CONSELHO
FISCAL
CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

COMITÊ DE
AUDITORIA

AUDITORIA
INTERNA

COMITÊ DE
CONTROLES INTERNOS
E COMPLIANCE

SECRETARIA DE
GOVERNANÇA

COMITÊ DE
SUCESSÃO E
NOMEAÇÃO

COMITÊ DE GESTÃO
INTEGRADA DE RISCOS
E ALOCAÇÃO DE
CAPITAL

COMITÊ DE
REMUNERAÇÃO

COMITÊ DE
CONDUTA ÉTICA

COMITÊ DE
SUSTENTABILIDADE
E DIVERSIDADE

COMITÊ
DE RISCOS

DIRETORIA-EXECUTIVA

DIRETORIAS
REGIONAIS
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Órgão de deliberação colegiada, o Conselho
de Administração do Bradesco é composto
por oito membros externos – assim classificados de acordo com Código das Melhores
Práticas de Governança Corporativa do
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) –, eleitos pela Assembleia Geral
de Acionistas, com mandato de dois anos,
podendo ser reeleitos. Não há membros suplentes, nem limite de idade para o exercício
da função de conselheiro. Além do Código do IBGC, as diretrizes da Securities and
Exchange Commission (SEC) também servem
de parâmetro para a atuação do Órgão.

Dentre suas atribuições,
destacamos:
-- Fixar a orientação estratégica da sociedade, com a
finalidade de, dentro das melhores práticas de governança corporativa, proteger e maximizar o retorno do
investimento dos acionistas;
-- Eleger e/ou destituir os membros da Diretoria;
-- Avaliar o desempenho e a gestão do Diretor-Presidente,
no exercício do seu mandato;
-- Escolher e/ou destituir os Auditores Independentes.

O Conselho reúne-se ordinariamente seis
vezes por ano e, extraordinariamente, sempre
que necessário.
Os membros do Conselho escolhem entre si o
presidente e o vice-presidente, não podendo
o presidente atuar como CEO, exceto em situações específicas, no prazo máximo de 180
dias, conforme prevê o Estatuto Social.

DIRETORIA
O Conselho de Administração é responsável por eleger a nossa Diretoria, que
tem mandato de dois anos, quando seus
membros podem ser reeleitos. Reúnem-se
ordinariamente a cada semana e quando
há necessidade de realizar reuniões extraordinárias. Sua principal atribuição é executar
a estratégia estabelecida pelo Conselho
de Administração, assim como administrar e
representar a sociedade.
Possui como Diretor-Presidente o Sr. Octavio de Lazari Junior, como CFO o Sr. André
Rodrigues Cano e como CRO o Sr. Moacir
Nachbar Junior. Todos compartilham o mesmo ambiente de trabalho, o que torna as
decisões extremamente ágeis.

COMITÊS
Reforçando o processo de tomada de
decisão colegiada, o Conselho de Administração é assessorado por oito comitês,
sendo dois estatutários e seis não estatutários. Temos ainda diversos comitês
executivos que auxiliam as atividades do
Diretor-Presidente e da Diretoria Executiva.
Cada órgão tem seu regimento próprio, no
qual estão definidas funções, composição
e periodicidade das reuniões. Os comitês
contam ainda com o apoio das comissões,
que se reúnem periodicamente.

BRADESCO RELATÓRIO INTEGRADO 2018
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Estrutura societária

BBD PART. SA
(administradores/
funcionários)

73,93%
53,70%
ON

26,07%
Total

NOVA CIDADE
DE DEUS

Total

46,30%
ON

100,00%
PN

FUNDAÇÃO
BRADESCO (1)

45,71%
ON

45,71%
Total

33,80%
ON

FAMÍLIA AGUIAR

20,49%
ON

33,80%
Total

CIDADE
DE DEUS

20,49%
Total

48,35%
ON

0,02% 24,24%
PN

25,13% ON
100,00% PN
60,41% Total

Total

74,72%
ON

MERCADO

39,51%

NCF

Total

0,15% 0,08%
ON

26,15%

Total

8,43%

ON

ON

97,73%

2,25%

PN

PN

61,86%

5,35%

Total

Total

17,07%
BANCO
BRADESCO

ON

8,55%
Total

1 A administração do Bradesco (Diretoria e Conselho de Administração) compõe a Mesa
Regedora da Fundação Bradesco, órgão deliberativo máximo dessa entidade.
Base: 31 de dezembro de 2018.
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Ética e Compliance
ATUAÇÃO COM INTEGRIDADE
Nosso Código de Conduta Ética traz os
procedimentos que garantem os princípios
de integridade na atuação profissional
para todos os nossos funcionários e administradores. Dentre outros temas, o Código
aborda como deve ser tratada a questão
de conflito de interesses na Organização,
define os princípios de transparência, de
valorização das pessoas e da responsabilidade socioambiental. Todos os integrantes do Banco têm acesso ao documento e
recebem treinamento sobre o seu conteúdo.
A alta administração e todos os nossos
funcionários estão comprometidos com o
cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis às atividades, bem como na forma
de conduzir os negócios observando altos
padrões de conduta e ética. Para garantir
esses compromissos, há políticas, normas,
processos e sistemas para o monitoramento de conduta, canais e mecanismos de
tratamento de denúncias, além do Departamento de Compliance, Conduta e Ética

(DCCE) designado para responder por todo
o programa. Esses instrumentos são apoiados por Comitês ligados ao Conselho de
Administração, como os de Conduta Ética,
Gestão Integrada de Riscos e Alocação de
Capital, Controles Internos e Compliance,
e auxiliados por ações de treinamento e
capacitação, desenvolvidos pela Universidade Bradesco (UniBrad) para todos os
profissionais, voltados para os temas de
Conduta, Controles e Compliance.

CÓDIGOS SETORIAIS
Os Códigos de Conduta Ética Setoriais
estabelecem padrões considerando as especificidades de cada atividade, como a de
profissional de mercado financeiro e de capitais, de compras e das áreas de seguros.

CANAIS DE DENÚNCIAS
Disponibilizamos canais formais para
que nossos funcionários, colaboradores
e público externo possam reportar casos
de inconformidades com nosso Código de
Conduta Ética.

SAIBA+
Para conhecer os canais
de denúncia acesse o site
banco.bradesco/ri, em
Compliance e Ética

O Código de Conduta Ética
aborda, dentre outros temas, como
deve ser tratada a questão de conflito
de interesses na Organização e
define os princípios de transparência,
de valorização das pessoas e da
responsabilidade socioambiental
BRADESCO RELATÓRIO INTEGRADO 2018
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PROGRAMA DE INTEGRIDADE BRADESCO
Tendo como foco coibir conduta inapropriada dos nossos administradores,
funcionários e colaboradores, o Programa de Integridade Bradesco é, portanto,
transversal a todas as áreas da Organização Bradesco no Brasil, no exterior e
onde possui unidades de negócios. Um
conjunto de políticas, normas e procedimentos compõe o programa, com o
intuito de prevenir, monitorar, detectar e
responder sobre os atos nocivos previstos
na Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), e
nas legislações internacionais. No caso
das unidades localizadas no exterior, o
programa é adaptado para adequação
às legislações locais, porém, mantendo
no mínimo as condutas já requeridas no
Brasil.
Três pilares estratégicos norteiam
o programa:
-- Prevenção do Risco de Corrupção: elabora e comunica as políticas e normas claras
e objetivas, além do contínuo programa
de aculturamento e treinamento, realizando workshops e palestras para todos os
administradores e funcionários.
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Semana da Integridade
O Departamento de Compliance, Conduta e Ética e a
UniBrad realizaram palestras sobre Anticorrupção e Ética,
evidenciando como esses temas fazem parte do nosso
dia a dia.

-- Monitoramento e Detecção de Condutas
Inapropriadas: monitora os riscos e os
controles relacionados à anticorrupção e
à rápida identificação de condutas não
aderentes ao Código de Conduta Ética
da Organização Bradesco, por meio de
testes de aderência, de indicadores, de
auditorias internas e externas e da gestão
dos canais de denúncias.
-- Resposta da Alta Administração: faz
diligência das denúncias recebidas, dos
apontamentos realizados pela auditoria
interna, externa, agentes de controles internos e compliance e pelos órgãos reguladores e fiscalizadores. Aplica as medidas
disciplinares, promove a melhoria contínua
do Programa de Integridade e reporta aos
Comitês de Ética, de Auditoria, Conselho de
Administração, Reguladores e Supervisores.

SAIBA+
Acesse nossos
Estatutos e Políticas
no site de relações
com investidores
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PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E
AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO
Mantemos o Programa Corporativo de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro
e ao Financiamento do Terrorismo, com normas, procedimentos e sistemas específicos.
Esses instrumentos determinam as diretrizes
para prevenir e detectar as tentativas de
uso da nossa estrutura e dos nossos produtos e serviços em atividades ilícitas relacionadas à lavagem de dinheiro e ao apoio
financeiro ao terrorismo.
Vinculado ao Comitê Executivo de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo,
o programa é responsável por avaliar a
efetividade dos trabalhos e a conformidade de procedimentos e controles às
regulamentações vigentes e às melhores
práticas nacionais e internacionais. Os
casos suspeitos são encaminhados à
Comissão de Avaliação de Transações
Suspeitas, formada por várias de nossas
áreas, que delibera sobre a necessidade
ou não de reportar as informações aos
órgãos reguladores.

BRADESCO RELATÓRIO INTEGRADO 2018

Mantemos um
programa que
avalia a efetividade
dos trabalhos e
a conformidade
de procedimentos
e controles às
regulamentações
vigentes
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ODS

STAKEHOLDERS
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CAPITAIS

Sustentabilidade
Nosso papel
na construção
de um futuro
sustentável
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A sustentabilidade está inserida
na forma como fazemos negócio
e no comprometimento que temos
com o desenvolvimento do País
O Bradesco insere a sustentabilidade nos
negócios com o objetivo de aumentar
sua capacidade de prosperar em longo
prazo diante de um ambiente de negócios competitivo e dinâmico. A percepção de que caminhamos em direção à
transição para uma nova economia, mais
alinhada aos desafios de desenvolvimento que enfrentamos, nos leva a incorporar
aspectos sociais e ambientais na gestão
de riscos e de oportunidades, a fim de
garantir resultados positivos e geração
de valor compartilhado.

Com base nessas diretrizes, a Organização
busca contribuir para o desenvolvimento
sustentável por meio de seus negócios e
investimentos sociais, além da participação ativa em fóruns empresariais, o que
fortalece as nossas práticas e promove a
atuação de outros stakeholders.
Como reflexo e reconhecimento do nosso
comprometimento, integramos os mais
importantes índices de sustentabilidade e
ratings ASG (critérios Ambientais, Sociais e
de Governança).

Direcionadores
de Sustentabilidade
GOVERNANÇA
Para conduzir as questões relacionadas à
sustentabilidade, focamos nossa estratégia nas seguintes frentes: gestão de riscos
e oportunidades de negócios inclusivos,
alinhados à economia verde; fortalecimento
da governança e da conduta ética; geração
de valor compartilhado para funcionários,
fornecedores, clientes e acionistas; e investimento socioambiental para a transformação
social e preservação do meio ambiente. Os
fundamentos dessa estratégia foram desenvolvidos com base em diretrizes corporativas,
como ética, inovação, eficiência e relacionamento com partes interessadas.
A estrutura de governança é formada pelo
Comitê de Sustentabilidade e Diversida-
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de e pela Comissão de Sustentabilidade.
O Comitê é responsável por conduzir as
principais decisões e pelo acompanhamento da estratégia de sustentabilidade.
Conta com membros do Conselho e da
Diretoria-Executiva, com a participação do
Diretor-Presidente desde 2017, e se reúne
trimestralmente.
As decisões do Comitê são assessoradas pela Comissão de Sustentabilidade,
uma instância executiva composta por
diretores e gestores de diversas áreas,
que garantem a aplicação integrada do
tema aos negócios, auxiliam a execução
de planos e fazem o acompanhamento
dos projetos.
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POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE
Nossa Política Corporativa de Sustentabilidade contempla diretrizes que promovem a
responsabilidade socioambiental de nossas
operações e negócios, em linha com os requisitos da Resolução n0 4.327 do Conselho Monetário Nacional. É parametrizada por duas
normas: Responsabilidade Socioambiental,
que define os principais procedimentos nos
nossos negócios, nas relações com partes interessadas e na governança do tema; e Risco
Socioambiental, que estabelece o escopo da
análise de exposição a riscos socioambientais
em operações com clientes e fornecedores.

Estabelecemos diretrizes
para promover a
responsabilidade
socioambiental em nossas
operações e negócios

COMPROMISSOS VOLUNTÁRIOS
Somos signatários de vários compromissos
voluntários, que são referências para nos
apoiar na implementação de iniciativas
voltadas à sustentabilidade.

Network Brazil
WE SUPPORT

SAIBA+
A Política de
Sustentabilidade pode
ser acessada no site:
banco.bradesco/ri

Carta Empresarial
pelos Direitos Humanos
e Promoção do
Trabalho Decente

Coalizão Financeira
para o Combate
à Pornografia Infantil
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PRINCÍPIOS PARA
RESPONSABILIDADE BANCÁRIA
O Bradesco e outros 27 bancos estão se
mobilizando globalmente para encontrar soluções que busquem estimular a atuação da
indústria bancária na construção de um futuro
sustentável e sua contribuição para o atingimento dos ODS e do Acordo Climático de
Paris. Assim, lançaram em novembro de 2018 a
versão inicial dos Princípios para Responsabilidade Bancária (PRB), promovido pela UNEP
FI, a Iniciativa Financeira do Programa da
Organização das Nações Unidas (ONU) para
o Meio Ambiente. Com o lançamento, se inicia
a consulta pública global para a formação da
versão final dos Princípios, que será divulgada
em setembro de 2019, durante a Assembleia
Geral da ONU, em Nova York.
Os Princípios estabelecem o padrão global
para o que significa ser um banco responsável
e reforçam a criação de valor tanto para seus
acionistas quanto para a sociedade. Eles fornecem a primeira estrutura global que orienta
a integração da sustentabilidade nos negócios de um banco, do estratégico ao portfó-

lio até o nível da transação. Os signatários
estabelecerão metas públicas para reduzir
seus impactos negativos mais significativos e
ampliar seus impactos positivos, contribuindo
para as metas climáticas e de desenvolvimento sustentável nacionais e internacionais.
Saiba mais em www.unepfi.org.

Índices e ratings
Nosso desempenho na atuação em sustentabilidade se reflete nas avaliações externas dos principais índices e ratings de
sustentabilidade do mercado. Em 2018, mantivemos nossa presença no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) e no Índice
Carbono Eficiente (ICO2), ambos da B3, e conquistamos a melhor
posição entre os bancos brasileiros no Dow Jones Sustainability
Index (DJSI), da Bolsa de Valores de Nova York – dos 133 bancos
avaliados, o Bradesco foi o banco brasileiro melhor posicionado.
Esse reconhecimento reforça o nosso compromisso em integrar a
sustentabilidade aos negócios, promovendo a geração de valor
para clientes, funcionários, investidores e sociedade.

Em destaque, a
escola da Fundação
Bradesco em Canuanã
(TO). Confira mais
detalhes na página 77
deste relatório.

BRADESCO RELATÓRIO INTEGRADO 2018
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Economia Verde
e Inclusiva

Entendemos 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 no âmbito internacional.

A participação do setor financeiro é essencial na transição para uma economia verde
e de baixo carbono, a partir do direcionamento de recursos e da incorporação de
critérios mais rigorosos de gestão de risco.

IMPACTOS DIRETOS

Mantemos em nosso portfólio um leque
significativo de produtos e serviços específicos para financiar os setores da economia
verde, contribuindo para a sua evolução.
Além disso, contamos com uma estrutura de
risco socioambiental integrada à gestão de
riscos corporativos.
Ainda participamos de discussões e grupos
empresariais, como o CEBDS, Febraban,
Pacto Global, entre outros, visando contribuir com o desenvolvimento de metodologias, elaboração de estudos e levantamento e análise de informações.

SAIBA+
Sobre a economia
verde e as
publicações
da Febraban

Estão relacionados às nossas operações
e instalações. Consideramos as questões
ambientais de forma integrada no desenvolvimento das atividades e, por meio do
Programa Gestão da Ecoeficiência, investimos em iniciativas com metas específicas
para reduzir o impacto ambiental da Organização e contribuir para a sua eficiência
operacional. Publicamos desde 2006 nosso
inventário de emissões de gases de efeito
estufa, em conformidade com o Programa GHG Protocol Brasil e com a NBR ISO
14.064. Todo o processo de monitoramento
e rastreabilidade da informação é auditado
por terceira parte independente. Temos o
compromisso de compensar anualmente as
emissões de escopo 1 e 2 da Organização.

GESTÃO AMBIENTAL E
MUDANÇAS CLIMÁTICAS
O Banco Bradesco, como todas as organizações, impacta o meio ambiente na
execução de suas atividades. Nesse contexto, focamos a gestão ambiental em dois
grandes temas que se complementam,
Ecoeficiência e Mudanças Climáticas.
A Ecoeficiência é o direcionador da gestão estratégica que vincula o desempenho
ambiental ao financeiro. A otimização de
processos, reciclagem, inovações tecnológicas e economia no uso de recursos naturais e
materiais reduzem custos, aumentam a competitividade, tornando a Organização mais
eficiente e com menor impacto ambiental.

Nossa estrutura de risco
socioambiental é integrada
à gestão de riscos
corporativos

Os desafios impostos pelas mudanças
climáticas têm levado a uma movimentação global, envolvendo empresas, governos
e acadêmicos na busca de adaptação e
mitigação dos riscos decorrentes desse fenômeno que altera o clima em decorrência,
principalmente, das geradoras de Gases de
Efeito Estufa (GEE).
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PLANO DIRETOR DE ECOEFICIÊNCIA

AVANÇOS NA GESTÃO DE ECOEFICIÊNCIA

O Plano Diretor de Ecoeficiência é a principal ferramenta usada na gestão estratégica e operacional da Organização Bradesco, caracterizado por um conjunto de
iniciativas e metas qualitativas e quantitativas que representam uma redução significativa dos impactos ambientais diretos,
promovendo também ganhos de eficiência
na gestão das operações.

Em 2018, houve o avanço na gestão de água,
de energia, de papel e de emissões de gases
de efeito estufa, além da definição de metas
para 2019, conforme demonstrado a seguir:

No último ano, encerramos o ciclo 2016-2018
e, com isso, revisamos nossas metas para
o próximo ciclo de três anos. Procuramos
alinhar algumas de nossas metas às recomendações científicas internacionalmente
acordadas, para limitar os níveis de aquecimento global em até 2°C.

BRADESCO RELATÓRIO INTEGRADO 2018

Água: utilizamos ferramenta
informatizada, disponibilizada desde
dezembro de 2012, que possibilita o
acompanhamento e a análise do consumo
mensal de água com o estabelecimento
de metas mensais por localidade.

META DE 2019
reduzir o consumo de água em
(comparado ao ano anterior)

2,0%

META DE 2020
reduzir o consumo de água em
(comparado ao ano anterior)

2,5%
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Energia: toda a energia elétrica consumida
pelo Bradesco é proveniente do Sistema
Interligado Nacional (SIN). Esse fato
faz com que, independentemente do
local de consumo de energia, qualquer
unidade (KWh ou MJ) possua uma única
característica mesclada (matriz energética)
de fontes de energia renovável e não
renovável.

META DE 2019
reduzir o consumo de energia em
(comparado ao ano anterior)

3,7%

META DE 2020
reduzir o consumo de energia em
(comparado ao ano anterior)

5,6%

CONSUMO DE ENERGIA DENTRO
DA ORGANIZAÇÃO (GJ)

1.954.373,47

1.928.653,01

1.869.827,33

2016

2017

2018

Uso de papel: no ano de 2018, tínhamos
como objetivo reduzir 5% o uso de papel
para impressão. Com um conjunto de
iniciativas, como ações de comunicação
com foco em consumo consciente e uso de
ferramentas digitais nos processos internos,
chegamos a uma redução de 7,7% no
ano. Para 2019, foi estabelecida uma meta
ambiciosa de reduzir 20% o consumo para
toda a Organização.
Gases de efeito estufa (GEE): em 2018,
quando o Programa GHG Protocol
Brasil completou 10 anos, o Bradesco foi
homenageado por ser uma das empresas
fundadoras do programa e que continua a
relatar suas emissões seguindo o Protocolo
desde 2008. Mantendo seu compromisso em
monitorar, mitigar e reduzir suas emissões,
o Bradesco teve as seguintes metas de
redução no último ano: Escopo 1 (1,0%),
Escopo 2 (4,7%) e Escopo 3 (1,57%).
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CDP
Participamos do Programa de Mudanças Climáticas
do CDP desde 2006, divulgando informações sobre a
gestão de mudanças climáticas.

Bradesco Seguros
Mais de 16 mil toneladas de autopeças foram doadas para a
reciclagem pela Bradesco Seguros. O programa Auto Reciclagem busca, além do reaproveitamento do material, gerar
renda para catadores e recicladores.

SAIBA+
Para obter detalhamento das metas e
acompanhar nosso desempenho, acesse
o site bradescosustentabilidade.com.br
Sustentabilidade
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IMPACTOS INDIRETOS
Os aspectos ambientais e as mudanças
climáticas conferem riscos e proporcionam
oportunidades para o Bradesco. Como agente do setor financeiro, os maiores impactos
ambientais da atuação do Bradesco não decorrem de sua operação direta, mas, sim, por
meio de nossos clientes e investimentos. As
condições e impactos ambientais – incluindo
os efeitos das mudanças climáticas – afetam os negócios dos clientes, assim como as
dinâmicas dos mercados e do contexto legal
e regulatório dos setores da economia. Dessa
forma, influenciam a atuação da Organização
e demandam avanços em sua compreensão.

Em 2018, o Bradesco participou, com
outros 15 grandes bancos de diferentes
países, do Grupo de Trabalho criado para
implementar, de forma pioneira, parte das
recomendações do Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD),
em sua carteira de crédito. A iniciativa foi
coordenada pelo UNEP FI, braço financeiro
do Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente, e permite que instituições
financeiras e investidores avaliem a exposição de empresas aos riscos e oportunidades ligados às mudanças climáticas. Os
resultados do projeto estão disponíveis no
link unepfi.org.

TCFD: reporte
O Bradesco é uma das organizações que apoiam o Task
Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD),
uma força-tarefa que busca promover a divulgação de
informações que permitam a instituições financeiras e
investidores que avaliem a exposição de empresas aos
riscos e oportunidades ligados às mudanças climáticas.

as recomendações da TCFD no meio empresarial e entre
os investidores. Na tomada de decisão de investimento,
a BRAM adota critérios sociais, ambientais e de governança corporativa, alinhados aos Princípios para Investimento Responsável (PRI).
Apresentamos neste relatório informações que
cobrem parcialmente as recomendações de divulgação
do TCFD. A tabela abaixo indica os conteúdos
ao longo deste relato.

A Bradesco Asset Management (BRAM) assinou, em
2017, o Statement of Support for the TCFD Recommendations, afirmando seu comprometimento em promover

ÍNDICE DE CONTEÚDOS RELACIONADOS ÀS RECOMENDAÇÕES DO TCFD
GOVERNANÇA

ESTRATÉGIA

GESTÃO DE RISCO

MÉTRICAS E METAS

PARCIALMENTE

PARCIALMENTE

PARCIALMENTE

PARCIALMENTE

Governança de riscos

Riscos emergentes

Riscos emergentes

Risco socioambiental

Sustentabilidade na
BRAM

Modelo de negócio

Governança de riscos

Sustentabilidade na
BRAM

Estrutura de governança

Estratégia corporativa

Risco socioambiental

Gestão ambiental e
mudanças climáticas

Governança de
sustentabilidade

Economia verde e
inclusiva

Sustentabilidade na
BRAM

Gestão ambiental e
mudanças climáticas –
produtos e serviços

Bradesco Seguros (em
sustentabilidade)

Gestão ambiental e
mudanças climáticas

Relacionamento com
fornecedores

Relacionamento com
fornecedores

Gestão ambiental e
mudanças climáticas

Relacionamento com
fornecedores

-

-
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CRÉDITO

DIREITOS HUMANOS

Alinhado à nossa Norma de Risco Socioambiental, o processo de concessão de
crédito, por exemplo, conta com análise e
monitoramento dos riscos socioambientais
de clientes e fornecedores. Para isso, dispomos de: uma equipe técnica dedicada
ao assunto, que utiliza ferramentas para
avaliação, dentre elas checklists setoriais
específicos; ferramenta de georreferenciamento (imagens de satélite), que indicam a
localização dos biomas brasileiros, unidades de conservação, terras indígenas,
cavidades naturais, áreas contaminadas,
biodiversidade, entre outras; resultando em
um rating socioambiental.

Incorporamos o tema em diversas políticas
e normas que estabelecem o compromisso
com a proteção e defesa dos direitos humanos, dos direitos fundamentais do trabalho e
dos direitos da criança e do adolescente.

Também somos signatários dos Princípios do Equador desde 2004 e avaliamos
e consideramos os riscos relacionados
às mudanças climáticas para financiar
grandes projetos enquadrados nesse
compromisso.
Adicionalmente, sob a perspectiva de negócios, possuímos linhas de crédito socioambientais disponibilizadas por meio de
recursos próprios ou por repasse.

PRODUTOS COM FOCO AMBIENTAL
SEGMENTO

PRODUTOS

Crédito

CDC Energia Fotovoltaica, CDC Aquecedor
Solar, CDC Reúso de Água, CDC Kit Gás,
Capital de Giro Ambiental e Florestal e
Leasing Ambiental

Investimentos

Bradesco Prime FIC FIA Índice de
Sustentabilidade Empresarial, Bradesco FIC
FIA Governança Corporativa e Prime FIC
FIA Governança Corporativa

Cartões
Afinidade

Parceria com entidades, como a Fundação
Amazonas Sustentável (FAS) e a Fundação
SOS Mata Atlântica
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Em 2018, elaboramos a Política Corporativa
de Direitos Humanos, cujas diretrizes estão
alinhadas ao nosso arcabouço normativo.
O tema diretos humanos obtém relevância
em nosso Código de Conduta Ética e em
nossas Políticas de Sustentabilidade e de
Gerenciamento de Recursos Humanos, que
estabelece as orientações para assegurar o
cumprimento de todas as exigências, normas regulamentadoras e convenções legais
pertinentes às relações e ao ambiente de
trabalho, aplicáveis às nossas atividades,
além de defender a proteção aos Direitos
Humanos, Direitos da Criança e Direitos
Fundamentais do Trabalho, em alinhamento
a Princípios, Padrões e Tratados conclamados nacional e internacionalmente.
O mecanismo de queixas relacionado a
direitos humanos é relevante por refletir a
preocupação que a Organização tem em
relação aos seus funcionários e colaboradores. O Departamento de Recursos
Humanos, por meio da Área de Responsabilidade Social, com seus canais de
manifestações, recebe e trata as denúncias, reportando ao Grupo Avaliador para
direcionamento aos solucionadores, com
reporte em instâncias executivas, como o
Comitê de Conduta Ética.
Essa estrutura se desdobra em uma série de
processos e procedimentos de avaliação,
monitoramento e reparação dos impactos
sobre os direitos humanos. Desde 2017, 100%
das operações que compõem o escopo de
análise de risco socioambiental passaram
a considerar aspectos de direitos humanos,
sendo realizado por meio de acompanhamento de notícias, mesmo para operações
e/ou projetos que demandam análise somente por questões ambientais.

Sustentabilidade
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PÚBLICO INTERNO
Nosso Sistema de Gestão de Responsabilidade Social Corporativa (SGRSC) assegura
o compromisso com a defesa e a proteção
dos direitos humanos e direitos fundamentais do trabalho.

FORNECEDORES
O tema é tratado em um criterioso processo
de homologação das empresas, por meio
de um questionário avaliatório de responsabilidade socioambiental e do rating socioambiental aplicado aos fornecedores
antes de sua homologação e visitas in loco
nas empresas; na contratação por cláusulas
específicas; e ao longo da parceria com o
Programa Bradesco de Responsabilidade
Socioambiental da Cadeia de Suprimentos.

CLIENTES
A gestão de direitos humanos dos nossos
clientes compõe uma estrutura maior de
gestão de risco socioambiental. Além das
práticas que garantem a aplicação dos
Princípios do Equador, possuímos processos
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e ferramentas robustas para identificação,
mitigação e acompanhamento de riscos.

COMPROMISSOS
A complexidade do tema exige uma revisão
e atualização permanente de nossas práticas. Por isso, em 2017, revisitamos os diretos
humanos internacionalmente reconhecidos
e expressos na Declaração Universal dos
Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) e das duas Convenções
Internacionais que constituem a Declaração
Internacional dos Direitos Humanos. Mapeamos os riscos em direitos humanos das operações da Organização, o que nos ajudará
na melhoria de nossos processos, negócios e
relacionamentos com funcionários, clientes
e fornecedores, tendo em vista o respeito e
a promoção da diversidade, saúde e segurança do trabalho; do combate ao trabalho
infantil e análogo ao escravo e de qualquer
tipo de discriminação por gênero, raça,
condição social, cultura, religião, orientação
sexual e convicções políticas; combate ao
assédio moral e sexual.

SAIBA+
Conheça as diretrizes
básicas da nossa
Política Corporativa
de Direitos Humanos
acessando o site
banco.bradesco/ri
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Tecnologia
e Inovação
Transformação
digital
CAPITAIS

ODS

8
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STAKEHOLDERS

9

Tecnologia e Inovação
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Uso de metodologias ágeis e novas
tecnologias para garantir a melhor
experiência aos nossos clientes
Temos uma história de pioneirismo em
tecnologia e inovação no setor financeiro, o
que nos permite estar à frente das constantes mudanças tecnológicas no mundo atual.
O tema é preponderante para o Bradesco,
com a tecnologia permeando e dando sustentabilidade ao negócio.
Com foco na melhor experiência e jornada
dos clientes, procuramos acelerar nossos recursos por meio de desenvolvimento interno
e de parcerias estratégicas, com as melhores empresas de tecnologia do mundo. Fomentamos programas internos para desenvolver e promover a inovação e a eficiência,
como hackathon, o Programa Eficiência e
Inovação (EI) e o programa inovabra. Todo
esse esforço permitiu construir um ecossistema completo, por meio de plataformas capazes de atender com facilidade, agilidade
e comodidade a todas as gerações.
Assim, transformamos a nossa maneira de
fazer negócio, a partir das mais avançadas
tecnologias, e incorporamos metodologias ágeis para entender a diversidade de
gerações, faixas de renda e culturas. Nosso
modelo de desenvolvimento baseia-se
em user experience, em que aceleramos o
processo de inovação, com desenvolvimento, prototipagem e testes com os usuários.
Um grupo composto por pessoas com
diferentes especialidades busca compreender as novas tecnologias, ecossistemas,
oportunidades, riscos, aplicações e modelos de negócios possíveis a partir das mais
avançadas inovações, como o Blockchain,
tecnologia construída sob a lógica de rede
e compartilhamento.
Em 2018, evoluímos, especialmente, em
funcionalidades e na melhoria da experi-
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ência do cliente no uso do celular, que já é
responsável por mais de 50% das transações via canais digitais. Também instituímos
mais facilidade na compra de moedas, que
agora pode ser realizada em máquinas de
autoatendimento (leia mais na p. 68).
A BIA (Bradesco Inteligência Artificial) se
relaciona com o usuário, responde a perguntas sobre produtos e serviços e auxilia em
transações. Em 2018, a BIA passou a atender também por meio do WhatsApp, está
integrada ao Google Assistente e já responde sobre mais de 83 produtos e serviços do
banco.

Em 2018...

10,3
bilhões

de transações pelo Bradesco
Celular (pessoas física e jurídica)

,
73
2
17,3
milhões
milhões
de interações com
a BIA (Bradesco
Inteligência Artificial)

de clientes com perfil
digital
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Pilares de inovação
A tecnologia é o nosso principal viabilizador e
canalizador dos negócios, tendo a inovação
como um elemento-chave na geração de valor
aos clientes, seja por meio de novos produtos
ou modelos de negócios, seja pelas melhorias e simplificações dos nossos processos.
Fundamentamos nossa estratégia na área
tecnológica em três pilares:

1. Aceleração dos
recursos já consolidados
ABERTURA DE CONTAS
Pelo nosso aplicativo, é possível abrir uma
conta corrente, fazendo todo o processo,
inclusive enviar documentos, pelo celular,
o que torna o processo mais ágil, sem a
necessidade de deslocamento.

BIA
A BIA (Bradesco Inteligência Artificial) se
relaciona com o usuário, responde a perguntas dos nossos clientes sobre produtos e
serviços e auxilia nas transações, via celular,
de forma mais rápida, promovendo autonomia e facilidade na consulta, e está acessível para nossos clientes e funcionários
Em 2018, a BIA passou a atender por meio do
WhatsApp e está integrada ao Google Assistente. Também é possível acessar saldo, limites e últimos lançamentos pelo Whatsapp,
universalizando o acesso à conta.

ATM INTELIGENTE
Destacamos o serviço em expansão do Depósito Imediato com Reciclagem de Notas,
com mais de 2,3 mil máquinas instaladas
que creditam os valores em dinheiro na
conta do favorecido em tempo real, sem
a necessidade de envelope e, realimenta
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as gavetas de saques para outros clientes,
tornando todo o processo mais eficiente.

PORTAL MEI
Implantado em 2018, o Portal MEI disponibiliza gratuitamente aos clientes e não clientes
Bradesco uma série de informações que
podem ajudá-los no início do seu negócio.
A missão é ser o ambiente provedor de serviços financeiros e não financeiros presentes
no cotidiano do cliente MEI (microempreendedor individual), auxiliando-o na gestão empresarial do seu negócio e em seu
desenvolvimento como empreendedor. Em
um só lugar, o cliente encontra vantagens,
benefícios, informações relevantes para a
formalização, entre outros.

ATM 3.0
Esse projeto permite ao cliente uma nova
experiência de uso do autoatendimento,
com a opção de envio do comprovante por
e-mail e a possibilidade de não imprimi-lo.
O benefício é a redução de impressão dos
comprovantes.

PLATAFORMA DE
ATENDIMENTO DIGITAL (PAD)
Disponível sempre que necessário, o recurso
possibilita ao gerente de contas estar onde
e quando o cliente quiser. É uma visão on-line, sem backoffice.

AGILIDADE NA CONTRATAÇÃO
DE CDC VEÍCULOS
Desenvolvemos uma aplicação móvel
integrada com o backoffice do Bradesco
Financiamentos que tornou o processo de
contratação de CDC para veículos mais ágil,
com redução de custos, mas mantendo a
segurança jurídica. O cliente pode visualizar e assinar o contrato diretamente na tela
do tablet do Bradesco Financiamentos. A
solução captura todos os vetores biométricos
dessa assinatura e a foto do cliente. Esse tipo
de solução permitiu também a eliminação
de papel, redução de custos de armazenamento de contratos, integrando mais uma
ferramenta para prevenção à fraude.
Tecnologia e Inovação
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2. Atuação
direcionada ao público
hiperconectado
O Next nasceu para complementar o
ecossistema de soluções da Organização. Nossa estratégia não visa a qualquer movimento migratório de clientes do
Bradesco, mas sim a conquista desse novo
e promissor mercado de hiperconectados.
Lançado em 2017, foi desenvolvido como
uma plataforma 100% digital, que oferece
às pessoas jornadas rumo à conquista de
objetivos, gerenciamento financeiro, praticidade no dia a dia, soluções inteligentes
e liberdade para tomar decisões quando e
como quiserem, bem como ser um grande
hub de conexão com outras plataformas
digitais, para agregar valor e fazer parte
do cotidiano de nossos clientes. Em dezembro de 2018, o Next possuía mais de 500 mil
contas ativas. A meta é finalizar 2019 com
1,5 milhão de contas ativas.

A tecnologia como
viabilizador e
canalizador dos
negócios; a inovação
como elemento-chave
na geração de valor
para os clientes
SAIBA+
Sobre o Next
acessando o link
next.me
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3. Uma plataforma de
serviços financeiros
cada vez mais
inovadora
INOVABRA
O propósito do ecossistema inovabra é promover a inovação dentro e fora da Organização por meio de programas baseados no
trabalho colaborativo entre a Organização,
empresas, startups, investidores e mentores, a fim de solucionar desafios, atender às
necessidades dos nossos clientes e garantir a
sustentabilidade dos negócios no longo prazo.
Essa plataforma de inovação propicia condições favoráveis para compartilhar visões
futuras de negócios, materializar a inovação
no mercado financeiro, fomentar parcerias
e acelerar a busca por soluções disruptivas.
Ao combinar tudo isso em uma única fórmula, o inovabra rapidamente se consolida
como um poderoso direcionador estratégico
dos esforços da Organização em relação à
inovação, acelerando avanços e ampliando ainda mais o leque de benefícios para
os participantes desse ecossistema. Ele é
composto de oito programas:

INOVABRA POLOS
Em vigor desde 2012, é o programa de
inovação interna que incentiva nossos
funcionários a praticar a criatividade e o
empreendedorismo, disseminando a cultura
de inovação na Organização. Os projetos

de inovação são priorizados, estruturados e
conduzidos desde a etapa de concepção,
passando por todo o processo de construção e validação do modelo de negócio, até
o lançamento ao mercado.
São mais de 100 funcionários de várias
áreas de negócios, interagindo entre si e
com startups externas, com foco em gerar
soluções inovadoras para proporcionar melhores experiências aos nossos clientes.

INOVABRA STARTUPS
Lançado em 2014, é um programa de inovação aberta, planejado para possibilitar
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. Para as startups, oferece a
oportunidade de trabalharem com clientes
reais, testarem suas soluções na prática e
crescerem em escala.
Nas quatro edições anuais do programa,
recebemos mais de 3,2 mil inscrições. Desde
julho de 2018, o programa deixou de ser
anual e passou a ser mensal, portanto, as
inscrições podem ser feitas a qualquer momento pelo site inovabra.com.br.

INOVABRA VENTURES

Oito programas formam o
ecossistema inovabra, cujo
propósito é promover a
inovação dentro e fora da
Organização
60

É um fundo de capital proprietário lançado
em 2016, atualmente com R$ 200 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.

Tecnologia e Inovação
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INOVABRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Lançado em 2016, é um Centro de Excelência Bradesco Inteligência Artificial, que
conta com uma equipe multidisciplinar
dedicada, composta de cientistas de dados
e especialistas em linguagem natural. É
responsável pela estratégia e aplicação da
inteligência artificial na Organização, assim
como pela busca da fronteira do conhecimento nesse assunto.

INOVABRA HUB
Em 2017, lançamos essa plataforma digital
colaborativa que conecta, sem fronteiras, os participantes do ecossistema de
empreendedorismo e inovação brasileiro.
Empresas, startups e profissionais de empreendedorismo e inovação têm acesso a
conteúdos, trocam experiências e realizam negócios.
São mais de 5 mil usuários, dos quais 1,1 mil
são startups, que acessam inovabra hub
utilizando o endereço inovabra.com.br.

INOVABRA LAB
Inaugurado no final de 2017, é um ambiente
de 1,7 mil m2 localizado no Núcleo Bradesco
em Alphaville, 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. Esse
modelo proporciona ganhos em eficiência
operacional, com a otimização e aceleração dos processos de avaliação e certificação de novas tecnologias (hardware
e software), de prototipação, de experimentação, de provas de conceito, lançamentos e soluções de novos desafios. Além
disso, proporciona condições favoráveis
para conectar as áreas de negócios com
as áreas de TI e parceiros de tecnologia,
aproximando a Organização das fronteiras
de tecnologias emergentes.

INOVABRA INTERNACIONAL
No início de 2018, inauguramos o inovabra
internacional, programa estruturado em um
ambiente de inovação sediado em Nova
York e conexões em Londres, com radar no
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+ de 3,2 + de 5
mil

inscrições no
inovabra startups

mil

usuários no
inovabra hub

+ de 200
+ de 1,5 milhões
mil

funcionários trabalhando
de forma colaborativa

disponíveis para
investimento via Private
Equity

ecossistema de inovação e empreendedorismo global de startups.
Um time de funcionários dedicado trabalha
em um espaço colaborativo em parceria com
empresa especializada, visando identificar
soluções que agreguem valor aos negócios
da Organização e acompanhar tendências
tecnológicas e comportamentais.

INOVABRA HABITAT
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 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.

SAIBA+
Acesse
www.inovabra.com.br

Em pouco tempo de existência, já conta
com mais de 180 startups e de 60 grandes
empresas, residentes no ambiente, totalizando 1,5 mil pessoas trabalhando de forma
colaborativa para inovar. Além de fomentar
o universo de empreendedorismo no Brasil
e a cultura de inovação nas organizações,
o habitat tende a contribuir com o País na
busca por uma posição de maior protagonismo na inovação global.
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Stakeholders
Relações duradouras
CAPITAIS
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Valorizamos o relacionamento com os
nossos públicos, buscando desenvolver
ações que promovam a geração
de valor e o desenvolvimento para
alcançar a perenidade
Gestão de Pessoas
EM PROL DO DESENVOLVIMENTO
A base de sustentação dos negócios da
Organização Bradesco é reconhecer o valor
do desempenho e do potencial realizador
das pessoas. Assim, proporcionamos aos
nossos mais de 98 mil funcionários e demais
colaboradores um ambiente ético, saudável
e seguro, propício para o desenvolvimento
pessoal e profissional.
Nosso modelo de Gestão de Recursos
Humanos está pautado na excelência,
no respeito e na transparência em nossas relações, no contínuo investimento no
desenvolvimento, no compartilhamento
do conhecimento e na valorização do ser
humano, sem discriminação.
Acreditamos em nossa capacidade de
promover crescimento sustentado para as
pessoas e por meio delas. Proporcionamos
aos nossos funcionários oportunidades
de desenvolvimento profissional e pessoal
contínuo, em um ambiente saudável, seguro
e ético, no qual há clareza sobre os compromissos e objetivos do Banco.

Acreditamos que bons resultados são consequência de um trabalho alinhado aos valores e propósitos individuais e à estratégia
organizacional que, somados a um efetivo
protagonismo da carreira de cada um dos
funcionários, direciona ações e estimula
a persistência na realização dos sonhos e
desafios diários.
Incentivamos nossos profissionais a superarem seus limites e estimulamos sua criatividade em busca de soluções, visando à
autorrealização, à satisfação dos clientes e
à expansão dos negócios.
Contamos com uma equipe de Gestão de
Pessoas que tem como objetivo conhecer o
perfil dos funcionários da Organização com
o intuito de auxiliar na adequada alocação dos profissionais nas diversas funções
existentes e contribuir com a capacitação
individual e das equipes.

NOSSA CULTURA

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.

O Bradesco, pelo exemplo e cultura da
Organização, procura inspirar, apoiar
e colaborar com seus funcionários na
construção e no reconhecimento de suas
crenças e valores pessoais, que, ao serem
compartilhados, contribuem para a elaboração de propósitos.

A partir dessas informações, o Departamento de Recursos Humanos, em conjunto
com os líderes de equipe, estabelece ações
voltadas para o aprimoramento do potencial e também para a melhoria do desempenho individual. Esses insumos também
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são aplicados no processo sucessório e 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.
A avaliação comportamental em que os
líderes avaliam os funcionários e estes se
autoavaliam proporciona um processo de
feedback com foco no desenvolvimento, no reconhecimento e no alinhamento.
As avaliações propiciam reflexão sobre
as próprias competências e, para aqueles que são líderes, a análise sobre seus
liderados. O processo de Avaliação de
Desempenho contempla 100% do quadro
dos funcionários e contribui para o alinhamento de objetivos e o direcionamento
dos esforços das equipes.
Para as equipes comerciais, em adição ao
processo de avaliação, temos um evento
anual no qual, além de realizarmos o alinhamento estratégico, fazemos o reconhecimento das pessoas e das equipes
que se destacaram no ano anterior. Esse
evento é chamado de Programa de Objetivos Bradesco (POBJ).
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Somos mais de 98 mil
profissionais que buscam
alcançar bons resultados,
consequência de um
trabalho alinhado aos
valores e propósitos
individuais e à estratégia da
Organização
O processo de Sucessão na Organização
Bradesco ganhou, em 2017, uma nova metodologia, envolvendo a definição de posições críticas e análise colegiada, visando
à identificação de potenciais sucessores.
A metodologia tem por objetivo identificar
uma base de funcionários para atuar em
atividades de maior complexidade, consolidando, assim, a política de aproveitamento
interno e contribuindo para a perenidade
da Organização, bem como assegurar a
continuidade de inovação, competitividade
e plenitude de potencial.

Stakeholders
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Reconhecimentos
Reconhecemos nas pessoas um dos mais
importantes motivos de nosso sucesso. Assim, proporcionamos aos nossos colaboradores um ambiente ético, saudável e seguro,
propício para o desenvolvimento pessoal e
profissional.
Alinhados a esse propósito, mais uma vez
o Bradesco foi eleito uma das Melhores
Empresas para Trabalhar no Brasil em pesquisa elaborada pelo Great Place To Work
Institute (GPTW), publicada na revista Época
Negócios.
Ainda pelo GPTW, o Banco Bradesco conquistou o quarto lugar entre as Melhores
Empresas para Trabalhar em Barueri e Região. A Bradesco Seguros recebeu a quinta
colocação nesse ranking regional.
Integramos em 2018, a lista do As Melhores
Empresas para Você Trabalhar e, pelo sétimo ano consecutivo, o ranking da pesquisa
As Melhores Empresas para Começar a Carreira, que envolveu jovens de até 26 anos,
ambas premiações conduzidas pela FIA e
publicadas pela revista Você S/A.

move caronas!
Foi lançado o move
caronas, com o objetivo
de conectar funcionários
interessados em
compartilhar seu trajeto
para a sede do Bradesco
BRADESCO RELATÓRIO INTEGRADO 2018

Também em 2018, fomos destaque na pesquisa As Melhores na Gestão de Pessoas, da
revista Valor Carreira, realizada pelo jornal
Valor Econômico.
Mantivemos a Categoria Ouro pela Excelência em Gestão no Prêmio Nacional de
Qualidade de Vida, concedido pela Associação Brasileira de Qualidade de Vida.
Esse reconhecimento possui suas bases nos
fundamentos do Modelo de Excelência da
Gestão da Fundação Nacional de Qualidade, adaptados aos objetivos e à gestão
dos Programas de Qualidade de Vida e ao
Modelo de Ambiente de Trabalho Saudável
da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Ainda nesse ano, recebemos o título de
Empresa do Ano em Cidadania Corporativa,
além de sermos considerados uma das Marcas mais admiradas pelos RHS e premiados
como uma das Melhores Empresas em Índice de Desenvolvimento Humano Organizacional, em pesquisa promovida e divulgada
pela consultoria Gestão RH.
Nosso objetivo, ao participar desses processos, é promover e valorizar a transparência,
o respeito e a confiança, para promover um
clima organizacional motivador e desafiador, sempre atentos às oportunidades de
aperfeiçoamento de práticas. Nos últimos anos, o reconhecimento em diversos
rankings, processos de reconhecimento,
levantamentos e estudos demonstram que
estamos no caminho certo.
Por meio do aprimoramento de talentos
com treinamento profissional, incentivando
a formação educacional e mantendo uma
estrutura organizacional justa e dinâmica,
procuramos oferecer condições para que
cada funcionário possa crescer e construir uma sólida carreira a partir de uma
política de relacionamento marcada pelo
respeito e valorização.
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Nossos fornecedores
Mantemos relações comerciais transparentes com nossos fornecedores nacionais e
internacionais, de diversos portes e segmentos. O fornecedor é um parceiro importante na estratégia do banco, fundamental
para a manutenção dos padrões de alta
qualidade, inovação e eficiência em todos
os processos.
Para melhor compreensão de nosso posicionamento, disponibilizamos tutoriais, códigos
de conduta, além de um conjunto de informações relacionadas à responsabilidade
socioambiental – assunto prioritário para o
Bradesco na definição de seus parceiros.
A base do nosso relacionamento com os
fornecedores é orientada pela Política de
Compras, Código de Conduta Ética setorial do Profissional de Compras, Política de
Sustentabilidade, Política Anticorrupção
e diretrizes do Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE), da B3, e do Dow Jones
Sustainability Index (DJSI).
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Essas diretrizes permeiam todas as etapas
de gerenciamento dos nossos fornecedores:
prospecção, homologação, avaliação de
desempenho e socioambiental, com objetivo de aprimorar a cadeia de suprimentos.
Em 2018, homologamos 746 novos fornecedores e desenvolvemos três grandes projetos para aprimorar a gestão da cadeia
de suprimentos: Avaliação de Desempenho de Fornecedores, aprimoramento do
Programa Bradesco de Responsabilidade
Socioambiental na Cadeia de Suprimentos
(PBRSA CS) e Rating Socioambiental.

SAIBA+
Acesse o nosso portal
de fornecedores:
bradescofornecedores.
com.br

Engajamento
Há 12 anos, promovemos o Encontro Bradesco de Fornecedores. Anualmente, compartilhamos com nossos fornecedores as ações
de suporte e orientações sobre responsabilidade socioambiental. É uma oportunidade
de engajamento, na qual traçamos um panorama completo sobre a importância que a
sustentabilidade tem para a Organização.

Stakeholders
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Relacionamento com Clientes
BUSCA PELA MELHOR EXPERIÊNCIA
Temos a convicção de que o cliente é a
nossa razão de existir. Por isso, aperfeiçoamos constantemente a maneira de melhor
atendê-lo e, hoje, caminhamos a partir das
suas necessidades, identificando seu momento de vida, entendendo seus objetivos
e planejamentos, de modo a fazer parte de
suas conquistas.
Atendemos a todos os perfis de clientes
com o mesmo objetivo de excelência e
temos a qualidade e a diversificação de
canais de atendimento como diferenciais
do nosso modelo de atuação. Temos o
intuito de democratizar o acesso a produtos e serviços bancários, favorecendo o
processo de inclusão financeira, a bancarização e o empreendedorismo, assim como
a mobilidade social. Esses são valores que

Canais de atendimento

se estendem aos nossos clientes não
correntistas, usuários de um ou mais dos
inúmeros produtos e serviços da Organização.
Com o fato de estarmos atentos às
necessidades de cada perfil e do aprimoramento contínuo da gestão, reorganizamos a estrutura de atendimento dos
segmentos Corporate e Empresas do
Banco. O reposicionamento busca agregar valor aos nossos clientes, com equipes preparadas e de alta performance,
ao mesmo tempo em que otimiza os
relacionamentos comerciais e as estruturas com aumento da capacidade de
crescimento dos negócios e do retorno
do capital aplicado a esses segmentos
(leia mais na p. 18).
Para todos os segmentos, houve forte aculturamento das equipes sobre
as melhores práticas, conscientização
sobre a importância da atuação ética,
tempestiva, transparente e precisa para
o aumento de vendas, guiadas pela
educação financeira, características e
perfil de nossos clientes em busca do
primor no atendimento.

Além de uma extensa rede de agências, localizadas em
todo o território nacional, disponibilizamos a nossos clientes os seguintes canais digitais:

– Bradesco Celular
– Internet Banking
– Redes Sociais
– Autoatendimento
– Fone Fácil

BRADESCO RELATÓRIO INTEGRADO 2018
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ATENTOS ÀS NECESSIDADES
DOS CLIENTES
SMART
Implantamos em todas as nossas agências
e postos de atendimento bancário a nossa nova plataforma de relacionamento, o
Smart. É uma ferramenta amigável e de fácil
navegação para os gerentes, que identifica
a propensão de compra do cliente, entende
a sua realidade, se é um investidor ou um tomador de crédito, e quais são as suas necessidades do dia a dia. A plataforma permite
um raio X do relacionamento do cliente com
o Banco, incluindo engajamento digital, perfil
de consumo, dentre outros.

clientes com o Banco, com os canais de
atendimento, produtos e serviços oferecidos.
Os resultados das pesquisas são utilizados
com o objetivo de direcionar os esforços da
Organização para a promoção da melhoria
contínua do relacionamento com nossos
clientes. A pesquisa é nacional e envolve
todos os segmentos em que atuamos no
varejo e no atacado. Em 2018, tivemos uma
melhora de 20% no índice NPS.

Pelo Smart, as indicações geradas pelo
CRM são disponibilizadas aos gerentes,
tornando-se a base do modelo comercial
de operação das agências do Bradesco,
sendo cada vez mais acessada e utilizada
para prover ofertas customizadas, transparentes e assertivas para nossos clientes.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Realizamos sistematicamente pesquisas
para mensurar as percepções dos nossos
clientes e da concorrência. A metodologia
adotada é o Net Promoter Score (NPS), que
avalia o grau de satisfação e lealdade dos

Mais facilidade na
compra de moedas
Agora, nossos clientes que possuem Biometria, Token
ou Mtoken cadastrados podem comprar dólar e euro
em uma das 152 máquinas de Autoatendimento.
De forma prática e rápida, com ou sem o cartão de
débito.

20%

de aumento do grau de
satisfação de nossos clientes em
2018 (metodologia Net Promoter
Score – NPS)
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Dispomos de uma
ferramenta que auxilia a
oferta customizada de
produtos e serviços para os
nossos clientes
Stakeholders
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REDES SOCIAIS

#2019FaçaAcontecer

As redes sociais são um caminho eficiente
para criar conexões genuínas e perenes
com diversas comunidades. Usamos uma
linguagem adequada ao ambiente de rede
e mantemos conteúdo próprio e cocriado
com os creators (criadores de conteúdo
como youtubers, blogueiros, artistas etc.)

Com a campanha de final de ano
#2019FaçaAcontecer, também alcançamos o
primeiro lugar, na semana do Natal, no ranking da
AdForum Top5, que reconhece os melhores anúncios e campanhas do mundo

,2 5,4
5
milhões milhões
de seguidores
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Interação com
Acionistas e Investidores
CLAREZA NA COMUNICAÇÃO
Nosso compromisso com a transparência, a
democratização da informação, a tempestividade e a busca pelas melhores práticas são
fatores fundamentais e constantemente reforçados pelo Departamento de Relações com o
Mercado do Bradesco. Cabe à área transmitir
informações, perspectivas e estratégias para
a comunidade financeira, permitindo aos
investidores tomar decisões de investimento nas ações do Bradesco de forma mais
qualificada, possibilitando a avaliação das
ações do Banco a um valor de mercado justo.
Adicionalmente, faz parte das atribuições da
equipe de RI manter a sua alta administração
informada a respeito da visão do mercado em
relação ao nosso desempenho.
Em 2018, realizamos 222 eventos com investidores nacionais e internacionais, por meio
de conferências, reuniões, conference calls

e apresentações institucionais, atendendo a 1.633 investidores. No período, houve
ainda a realização de encontros Bradesco
Apimec nas cidades do Rio de Janeiro, São
Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Brasília,
abrangendo, no total, um público de 1.718
pessoas, presencialmente e por transmissão
ao vivo via internet, efetuadas nos idiomas
inglês e português e com intérprete para
Libras. Durante os eventos, foram apresentados os principais números, estratégias e
perspectivas do Bradesco.
Também em 2018, demos um passo importante no sentido de melhorar a comunicação estratégica: reformulamos o site de
Relações com Investidores e realizamos o
Bradesco Day, na sede do Bradesco, o Closing Bell, na Bolsa de Valores de Nova York,
e o Insurance Day, na Bradesco Seguros.

Site RI com visual
repaginado
Reformulamos o site de Relações com Investidores em 2018,
que tornou a busca por informações mais dinâmica e intuitiva. O ambiente virtual também permite acesso ao mesmo
conteúdo por diferentes dispositivos.

SAIBA+
Nossa Política
Corporativa de
Divulgação de
Informações está
disponível no site
de relações com
investidores

Acesse banco.bradesco/ri e confira.

Nosso valor
O valor de mercado do Bradesco chegou a R$ 242,6
bilhões ao fim de 2018, o que equivale a 2 vezes o
patrimônio líquido, que foi de R$ 121,1 bilhões. O cálculo
é baseado na cotação das ações em bolsa e também
reflete a relevância dos nossos aspectos intangíveis,
percebidos por investidores e demais stakeholders
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Relacionamento
com Órgãos
Reguladores
As operações das instituições financeiras e
das seguradoras brasileiras são regulamentadas pelo governo. No Bradesco, contamos
com uma série de políticas referentes ao
cumprimento de leis e regulamentações.
Com o propósito de dar maior consistência
e completude ao processo de relacionamento com os órgãos reguladores, o Departamento de Compliance, Conduta e Ética
(DCCE) estabeleceu a Política Corporativa
de Conformidade (compliance) e atualizou
a Norma Corporativa de Conformidade ao
Atendimento às Requisições Regulatórias,
aprimorando a avaliação de conformidade
ao atendimento de demandas de órgãos
reguladores ou de autorreguladores.
Cabe ao DCCE apoiar o Conselho de
Administração e a Diretoria-Executiva na
condução do Programa Corporativo de
Compliance, verificando a conformidade
dos negócios e a oferta de produtos desenvolvidos pela Organização, de acordo com
as legislações e regulamentações aplicáveis, nacionais e internacionais, assim como
as autorregulamentações a que aderimos,
além de gerenciar o processo de atendimento às demandas regulatórias.

Compromisso
com a Sociedade
DESENVOLVIMENTO E
SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Nosso relacionamento com a comunidade
é reforçado graças à nossa ampla presença
em todos os municípios brasileiros, o que nos
permite intensificar o contato com todas as
classes sociais e regiões dos mais diversos
perfis econômicos. Direcionamos nossos
esforços para promover a inclusão financeira, criando produtos e serviços e oferecendo
acessibilidade física, canais digitais e educação financeira.
Nas redes sociais, o Bradesco faz uma série
de publicações em vídeos e imagens em
torno do tema, trazendo questões reais e
convidando especialistas na área de economia com destaque para a série “Finanças é Mara” com a jornalista especializada
em finanças pessoais Mara Luquet.
Também oferecemos e ampliamos soluções
de aprendizagem aos nossos funcionários,
com o intuito de apoiar e orientar clientes
por vários canais de relacionamento. Ainda
disponibilizamos aos nossos usuários acesso a guias, manuais, indicações de livros
e uma calculadora on-line dedicada ao
controle financeiro.

Promovemos a inclusão
financeira, criando
produtos e serviços e
oferecendo acessibilidade
física, canais digitais e
educação financeira

BRADESCO RELATÓRIO INTEGRADO 2018
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Inclusão e educação
financeira
Compartilhar nossa experiência na área financeira é uma
forma de contribuirmos com o desenvolvimento socioeconômico, além de ampliarmos o relacionamento com
nossos parceiros, clientes e não correntistas. Por isso,
consideramos a educação e a inclusão financeira um
tema estratégico. Temos o compromisso de contribuir com
o acesso de pessoas ao sistema financeiro e ao crédito, o
que incentiva o conceito de cidadania.

Apoio a iniciativas
Integramos um grupo de trabalho de Educação Financeira da Federação Brasileira de
Bancos (Febraban), com o propósito de desenvolver, setorialmente, um modelo harmonizado para mensurar a saúde financeira dos
clientes e promover iniciativas de estímulo à
melhor gestão das finanças e ao melhor uso
dos produtos bancários por parte da população brasileira.

Uma de nossas frentes é o Portal de Educação Financeira,
que é aberto para o público em geral, e informa os usuários sobre as melhores práticas de controle orçamentário,
contratação de produtos e serviços, sem nenhum foco comercial. O Portal mantém mais de 20 cursos gratuitos, entre
eles Planejamento e Orçamento Empresarial, Matemática
Financeira, Finanças Pessoais e Economia de Energia. Outro
canal educativo disponível é o blog Saber para Crescer no
Facebook, que reúne cerca de 515 mil seguidores. Outra iniciativa é o Portal MEI, que traz uma série de informações que
podem ajudar o empreendedor – cliente ou não – no início
do seu negócio (leia mais nas p. 58 e 74).

Também apoiamos a Associação de Educação Financeira do Brasil (AEF), cujo objetivo
é promover o tema no Brasil, se dedicando
ao desenvolvimento de tecnologias sociais
e educacionais.

SAIBA+
Visite nosso portal
sobre educação
financeira

FUNCIONÁRIOS TREINADOS EM CURSOS DE
EDUCAÇÃO FINANCEIRA
ACESSIBILIDADE
Começamos a oferecer soluções de acessibilidade às pessoas com deficiência em
1998, disponibilizando diversas ferramentas
inovadoras, distribuídas gratuitamente.
Oferecemos produtos e serviços que garantem maior autonomia e independência
aos clientes com deficiência auditiva, física,
visual e intelectual. Entre eles, destacamos:
Mouse Virtual, Virtual Vision, Tutoriais em
Libras, Kit Braile, Fonte Ampliada, WebLibras
na Home do Banco e, de maneira inovadora, o saque em Libras, pela Íris, Intérprete Digital de Libras Bradesco. Em 2018, tomamos
uma série de iniciativas com o objetivo de
estreitar o relacionamento com a comunidade de pessoas com deficiência auditiva.
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Encontros regionais

PRODUTOS E SERVIÇOS

Realizamos 311 Encontros Regionais de Educação Financeira em 2018, em localidades com déficit de desenvolvimento e onde o atendimento bancário é feito por meio de
PAs e/ou correspondentes bancários. Nesses encontros
são ministradas palestras sobre o uso responsável do
crédito e demais produtos e serviços, e o gerenciamento
adequado das finanças pessoais. No ano, mais de 13 mil
pessoas assistiram às aulas, ministradas pela equipe comercial do Bradesco Expresso. Em diversas apresentações,
foram distribuídas cartilhas com orientações sobre o tema.
Desde o início do projeto, em 2010, foram registradas mais
de 68 mil participações nas palestras.

Somos a única empresa
privada do setor financeiro
a participar dos grupos
de trabalho para Arranjos
Produtivos Locais (APL)

O Bradesco é a única empresa privada do
setor financeiro a participar dos grupos de
trabalho para Arranjos Produtivos Locais (APL),
formado por 40 instituições públicas e coordenado pelo Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços (MDIC). Atuamos efetivamente em 423 APLs, em 1.543 municípios, cobrindo 57 setores da economia e atendendo a
mais de 40 mil empresas em todo o País.
Esse trabalho nos permitiu, em 2016, fechar
um acordo com um grupo de bancos internacionais e o International Finance Corporation (IFC), do Banco Mundial, para oferecer
empréstimos destinados exclusivamente a
empresas de pequeno e médio portes inseridas em APLs. Também lançamos produtos
específicos, como linha de crédito, composição de estoque e microcrédito, entre outros,
especificamente formatados para empresas
participantes dos Arranjos Produtivos Locais.
No fim de 2018, captamos US$ 300 milhões
no mercado internacional, pelo prazo de três
anos, em uma linha de financiamento do IFC,
para ampliar a nossa carteira de crédito destinada às micro, pequenas e médias empresas inseridas dentro do programa de APLs.

NÚMERO DE ENCONTROS E DE PARTICIPAÇÕES

Encontros
Participantes

Média de participantes por
encontro regional
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Meta para 2019

300

319

312

311

320

8.000
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16.000
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26

42

51

42

–
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Produtos e serviços que
promovem a inclusão financeira

Cartão AACD
repasse de parte do valor da anuidade do cartão.
Conta Universitária
pode ser aberta sem comprovação
de renda e dispõe de produtos e
serviços exclusivos.
Poupa Troco
permite ao cliente poupar sem perceber, por meio da soma dos centavos restantes dos débitos diários em
conta corrente, acrescidos de valor
predeterminado.
Programas de recompensas
resgate de pontos para instituições
beneficentes parceiras permite ao
associado contribuir com projetos
sociais e ambientais.
Click Conta Bradesco
inclui orientação em educação
financeira, destinada aos jovens de
até 17 anos, que podem usá-la para
receber a mesada ou outros créditos.
Seguro Primeira Proteção Bradesco
cobre acidentes pessoais com custo
mensal de R$ 5,50 e agrega assistência funeral individual.
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Microsseguro Proteção Pessoal
Losango
coberturas de Desemprego Involuntário, Invalidez Permanente Total por
Acidente e Morte Acidental. Pode ser
contratado nas lojas parceiras da
Losango.
Microsseguro Proteção em Dobro
primeiro microsseguro autorizado
pela Susep. Cobre incêndio para a
residência e morte acidental, agregando assistência funeral individual.
Cartão Bradesco SOS Mata Atlântica
promove a educação e o conhecimento sobre o bioma, mobilizando,
capacitando e estimulando o exercício da cidadania socioambiental.
Cartão Bradesco Fundação Amazonas Sustentável
estimula o envolvimento sustentável, a conservação ambiental e a
melhoria da qualidade de vida das
comunidades ribeirinhas do estado
do Amazonas.

Agência flutuante
a embarcação Voyager V percorre um trajeto de 1,6 mil quilômetros entre as regiões de Manaus e
Tabatinga, no estado do Amazonas,
em 15 dias (ida e volta), atendendo 11
municípios e 50 comunidades – uma
população de 250 mil pessoas –, em
sua maioria indígena, que anteriormente não tinham acesso a serviços
financeiros.
Bradesco Expresso
em parceria com a Fundação
Amazonas Sustentável, duas unidades estão em localidades remotas
dentro da área de conservação
do Amazonas, beneficiando 4 mil
pessoas com serviços bancários e
abertura de contas em um território
superior a 1 milhão de hectares.
Portal MEI
disponibiliza gratuitamente informações aos microempreendedores,
clientes ou não do Bradesco, de
forma a ajudá-los no início de seus
negócios.

Acesso pelo celular
fomos pioneiros entre as instituições financeiras no acesso grátis,
permitindo transações e consultas
no aplicativo Bradesco, sem que o
pacote de dados do cliente com a
operadora seja tarifado.
Stakeholders
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APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Implementamos uma série de inciativas de
cunho social, esportivo e cultural, com o
intuito de estimular o desenvolvimento das
comunidades onde estamos presentes.
As principais ações realizadas em 2018 foram:

PROGRAMA EDUCAÇÃO
Cerca de 400 crianças e adolescentes
de oito instituições de acolhimento em
Curitiba e região metropolitana participam do Programa, que promove atividades educacionais gratuitas, complementares ao ensino regular. Em parceria
com fornecedores locais e com apoio do
Poder Público, o Bradesco oferece assistência médica, educação complementar
de Português e Matemática, bem como
aulas de iniciação musical e canto coral,
das quais também participam alunos de
escolas municipais.
Ao final do ano, as crianças participantes
das aulas de música são as protagonistas do
espetáculo Natal do Bradesco, nas janelas
do prédio histórico Palácio Avenida, onde
fica um de nossos escritórios e agência.

PARCERIA FUNDAÇÃO AMAZONAS SUSTENTÁVEL – PROJETO DICARA
A missão da Fundação Amazonas Sustentável (FAS) é valorizar a Floresta Amazônica
e oferecer qualidade de vida às comunidades da região. Em 10 anos de atuação, a FAS desenvolveu um programa de
pagamento por serviços ambientais que se
tornou referência mundial para a redução
da pobreza e a conservação ambiental em
áreas de florestas.
Um dos exemplos é o projeto DICARA,
realizado por meio de recursos do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, que tem como propósito o
desenvolvimento integral para crianças e
adolescentes de comunidades ribeirinhas
da Amazônia, proporcionando, pela primeira
vez, acesso à informática, música, atividades de lazer, orientação básica de cidadania e atendimentos de saúde.
Desde 2014, com o apoio do Bradesco e
outros parceiros, a iniciativa já beneficiou
mais de 2 mil crianças e adolescentes em
134 comunidades ribeirinhas do Amazonas.

Projeto DICARA, em parceria
com a Fundação Amazonas
Sustentável, já beneficiou mais
de 2 mil crianças e adolescentes
em 134 comunidades ribeirinhas
do Amazonas

BRADESCO RELATÓRIO INTEGRADO 2018
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Fundação Bradesco
Nossa principal ação social é exercida
pela Fundação Bradesco, que investe
há mais de seis décadas na formação
educacional, sendo influência positiva nas
regiões onde atua, por meio do ensino
gratuito e de qualidade para crianças,
jovens e adultos.
Suas atividades têm como base o princípio de que a educação está na origem da
igualdade de oportunidades, realização
pessoal e coletiva, bem como contribui para
a construção de uma sociedade transformadora, produtiva e digna. São 40 escolas
próprias, instaladas prioritariamente em
regiões de acentuada carência socioeconômica, em todos os estados brasileiros e no
Distrito Federal. Em 2018, mais de 94 mil alunos foram beneficiados com a ação social
exercida pela Fundação Bradesco.
A sede está localizada na Cidade de Deus,
em Osasco (SP). Ao todo, a Fundação
emprega aproximadamente mais de 3 mil
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funcionários, dos quais mais de 1,7 mil são
professores, orientadores e coordenadores.
A Fundação atua da Educação Infantil ao Ensino Médio e Educação Profissional Técnica de
Nível Médio, além de trabalhar na Educação
de Jovens e Adultos e na Formação Inicial e
Continuada, que estimula o empreendedorismo, a empregabilidade e a geração de renda
nas comunidades. As escolas contam com
todo o apoio pedagógico, administrativo e
tecnológico da Fundação, que também possui uma Escola Virtual, por meio de seu portal
de ensino a distância.

SAIBA+
Para conhecer melhor a
Fundação Bradesco, acesso o site:
https://fundacao.bradesco/

Stakeholders
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Arquitetura sustentável
O projeto de arquitetura das novas moradas
da Escola Fazenda Canuanã, em Formoso
do Araguaia (TO), mantida há 45 anos pela
Fundação Bradesco, atualmente com 860
alunos, recebeu o prêmio RIBA Awards, do
Instituto Real de Arquitetos Britânicos. Também foi reconhecida com o Building Of The
Year, como o Melhor Edifício de Arquitetura
Educacional do Mundo, do Portal ArchDaily,
entre outras premiações.

NOSSOS DESTAQUES

+ de

94 mil

alunos beneficiados

+ de

90

cursos on-line gratuitos
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+ de

789 mil

alunos da Escola Virtual

1,7 mil

professores, orientadores
e coordenadores

R$ 606,9

milhões
investidos em 2018
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Órgãos da Administração
Data-base: 28/01/2019.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
PRESIDENTE
Luiz Carlos Trabuco Cappi
VICE-PRESIDENTE
Carlos Alberto Rodrigues Guilherme
MEMBROS
-- Denise Aguiar Alvarez
-- João Aguiar Alvarez
-- Milton Matsumoto
-- Alexandre da Silva Glüher
-- Josué Augusto Pancini
-- Maurício Machado de Minas
DIRETORIA
DIRETORES EXECUTIVOS
Diretor-Presidente
Octavio de Lazari Junior
Diretores Vice-Presidentes
-- Marcelo de Araújo Noronha
-- André Rodrigues Cano
-- Cassiano Ricardo Scarpelli
-- Eurico Ramos Fabri
Diretores Gerentes
-- Moacir Nachbar Junior
-- Renato Ejnisman
-- Walkiria Schirrmeister Marchetti
-- Guilherme Muller Leal
-- Rogério Pedro Câmara
-- João Carlos Gomes da Silva
-- Bruno D´Avila Melo Boetger
Diretores Adjuntos
-- Luiz Carlos Brandão Cavalcanti Junior
-- Glaucimar Peticov
-- José Ramos Rocha Neto
-- Antonio José da Barbara
-- Edson Marcelo Moreto
-- José Sérgio Bordin
-- Leandro de Miranda Araujo*
-- Roberto de Jesus Paris
Diretores Departamentais
-- Alessandro Décio Farkuh*
-- Amilton Nieto
-- André Bernardino da Cruz Filho
-- André Ferreira Gomes
-- Antonio Carlos Melhado
-- Antonio Daissuke Tokuriki
-- Antonio Gualberto Diniz
-- Carlos Wagner Firetti
-- Clayton Camacho
-- Edilson Dias dos Reis
-- Edilson Wiggers
-- Fernando Antônio Tenório
-- Fernando Freiberger
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-- Fernando Honorato Barbosa
-- Frederico William Wolf
-- João Albino Winkelmann
-- José Gomes Fernandes
-- Julio Cardoso Paixão
-- Klayton Tomaz dos Santos
-- Layette Lamartine Azevedo Júnior
-- Leandro José Diniz
-- Lucio Rideki Takahama
-- Manoel Guedes de Araujo Neto
-- Marcelo Frontini
-- Marcelo Santos Dall’Occo
-- Marcio Henrique Araujo Parizotto
-- Marcos Aparecido Galende
-- Marlos Francisco de Souza Araujo
-- Mauricio Gomes Maciel
-- Oswaldo Tadeu Fernandes
-- Paulo Aparecido dos Santos
-- Paulo Eduardo Waack
-- Roberto Medeiros Paula
-- Waldemar Ruggiero Júnior
Diretores
-- Albert Adell Roso
-- Alexandre Cesar Pinheiro Quercia
-- Alexandre Panico*
-- Antranik Haroutiounian
-- Carlos Alberto Alástico
-- Carlos Henrique Villela Pedras
-- Carlos Leibowicz
-- Edmir José Domingues
-- Gilvandro Matos Silva
-- Jeferson Ricardo Garcia Honorato*
-- Jefferson Ricardo Romon
-- José Augusto Ramalho Miranda
-- José Leandro Borges*
-- Marcos Antônio Martins
-- Nairo José Martinelli Vidal Júnior
-- Nilton Pereira dos Santos Junior
-- Roberto França
-- Romero Gomes de Albuquerque
-- Ruy Celso Rosa Filho*
-- Victor Rosa Marinho de Queiroz
Diretores Regionais
-- Ademir Aparecido Correa Junior
-- Alberto do Nascimento Lemos
-- Almir Rocha
-- Altair Luiz Guarda
-- Altair Naumann
-- Amadeu Emilio Suter Neto
-- César Cabús Berenguer Silvany
-- Delvair Fidêncio de Lima
-- Francisco Henrique França Fernandes
-- Geraldo Dias Pacheco
-- João Pedro da Silva Villela
-- Joel Queiroz de Lima
-- José Flávio Ferreira Clemente
-- José Roberto Guzela
-- Luís Francisco da Silva Júnior
-- Marcos Daniel Boll*
-- Nelson Veiga Neto
-- Osmar Sanches Biscuola
-- Paulo Roberto Andrade de Aguiar
-- Telma Maria dos Santos Calura*

Órgãos da Administração
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COMITÊS SUBORDINADOS AO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMITÊS ESTATUTÁRIOS
Comitê de Auditoria
-- Milton Matsumoto (Coordenador)
-- Paulo Roberto Simões da Cunha (Especialista
Financeiro)
-- Wilson Antonio Salmeron Gutierrez
-- Paulo Ricardo Satyro Bianchin
Comitê de Remuneração
-- Luiz Carlos Trabuco Cappi (Coordenador)
-- Carlos Alberto Rodrigues Guilherme
-- Milton Matsumoto
-- Valdirene Soares Secato (membra não
administradora)
COMITÊS NÃO ESTATUTÁRIOS
Comitê de Controles Internos e Compliance
-- Carlos Alberto Rodrigues Guilherme (Coordenador)
-- Milton Matsumoto
-- Alexandre da Silva Glüher
-- Josué Augusto Pancini
-- Maurício Machado de Minas
-- Marcelo de Araújo Noronha
-- André Rodrigues Cano
-- Moacir Nachbar Junior
-- Clayton Camacho
-- Edilson Wiggers
-- Frederico William Wolf
-- Marlos Francisco de Souza Araujo
Comitê de Conduta Ética
-- Carlos Alberto Rodrigues Guilherme (Coordenador)
-- Milton Matsumoto
-- Alexandre da Silva Glüher
-- Josué Augusto Pancini
-- Maurício Machado de Minas
-- Octavio de Lazari Junior
-- Marcelo de Araújo Noronha
-- André Rodrigues Cano
-- Glaucimar Peticov
-- Clayton Camacho
-- Edilson Wiggers
-- Frederico William Wolf
-- Nairo José Martinelli Vidal Júnior
Comitê de Gestão Integrada de Riscos
e Alocação de Capital
-- André Rodrigues Cano (Coordenador)
-- Alexandre da Silva Glüher
-- Josué Augusto Pancini
-- Maurício Machado de Minas
-- Marcelo de Araújo Noronha
-- Cassiano Ricardo Scarpelli
-- Eurico Ramos Fabri
-- Moacir Nachbar Junior
-- Vinicius José de Almeida Albernaz
-- Marlos Francisco de Souza Araujo

Comitê de Sucessão e Nomeação
-- 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
-- Luiz Carlos Trabuco Cappi (Coordenador)
-- Carlos Alberto Rodrigues Guilherme
-- Milton Matsumoto
-- Alexandre da Silva Glüher
-- Josué Augusto Pancini
-- Maurício Machado de Minas
-- Octavio de Lazari Junior
-- Marcelo de Araújo Noronha
-- André Rodrigues Cano
-- Eurico Ramos Fabri
-- Moacir Nachbar Junior
-- Glaucimar Peticov
-- Marcos Aparecido Galende
COMITÊ SUBORDINADO AO DIRETOR-PRESIDENTE
Comitê Executivo de Divulgação
-- Leandro de Miranda Araujo (Coordenador)
-- Octavio de Lazari Junior
-- Marcelo de Araújo Noronha
-- André Rodrigues Cano
-- Cassiano Ricardo Scarpelli
-- Eurico Ramos Fabri
-- Moacir Nachbar Junior
-- Antonio José de Barbara
-- Carlos Wagner Firetti
-- Marcelo Santos Dall’Occo
-- Marcos Aparecido Galende
-- Oswaldo Tadeu Fernandes
-- Antonio Campanha Junior
-- Vinicius José de Almeida Albernaz
-- Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa
CONSELHO FISCAL
Efetivos
-- Ariovaldo Pereira (Coordenador)
-- Domingos Aparecido Maia
-- José Maria Soares Nunes
-- João Carlos de Oliveira
-- Walter Luis Bernardes Albertoni
Suplentes
-- Jorge Tadeu Pinto de Figueiredo
-- Nilson Pinhal
-- Renaud Roberto Teixeira
-- Reginaldo Ferreira Alexandre
Ouvidoria
Nairo José Martinelli Vidal Júnior (Ouvidor)
*Processo em fase de homologação pelo Bacen.

Comitê de Riscos
-- Alexandre da Silva Glüher (Coordenador)
-- Carlos Alberto Rodrigues Guilherme
-- André Rodrigues Cano
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Relatório de
Asseguração Limitada

Aos
Acionistas e ao Conselho de Administração
do Banco Bradesco S.A.
Osasco - SP
Relatório de Asseguração Limitada
Independente para o Banco Bradesco S.A.
sobre as Informações de Sustentabilidade
Constantes da Versão Resumida do
Relatório Integrado
Fomos contratados pelo Banco Bradesco
S.A (“Bradesco”) para a elaboração de um
relatório sobre as informações de sustentabilidade constantes da versão resumida do
Relatório Integrado do Banco Bradesco S.A.
para o exercício findo em 31 de dezembro
de 2018, 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 as
informações de sustentabilidade constantes
da Versão Resumida do Relatório Integrado
não estão adequadamente apresentadas,
em todos os aspectos relevantes, de acordo
com as informações referidas no parágrafo
“Critérios para Elaboração das Informações
de Sustentabilidade Constantes da Versão
Resumida do Relatório Integrado”.
Responsabilidades da Administração
do Bradesco
A Administração do Bradesco é responsável
pela elaboração e adequada apresentação das informações de sustentabilidade
constantes da Versão Resumida do Relatório
Integrado de acordo com as informações
referidas no parágrafo “Critérios para elabo-
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ração das informações de sustentabilidade
constantes da versão resumida do Relatório
Integrado” e pelas demais informações contidas neste relatório, assim como pelo desenho, a implementação e manutenção dos
controles internos relevantes à elaboração e
apresentação das informações de sustentabilidade constantes da versão resumida do
Relatório Integrado necessários para permitir que tais informações estejam livres de
distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos Auditores
Independentes
Nossa responsabilidade é de examinar as
informações de sustentabilidade constantes
da Versão Resumida do Relatório Integrado elaborada pelo Bradesco e elaborar um
relatório sobre as mesmas na forma de uma
conclusão de asseguração limitada independente, com base nas evidências obtidas.
Conduzimos nossos trabalhos em conformidade com a NBC TO 3000 - Trabalho de
Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão e ISAE 3000, Assurance Engagements
Other Than Audits or Reviews of Historical
Financial Information emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e International
Auditing and Assurance Standards Board,
respectivamente. Essas normas requerem
o planejamento dos trabalhos e execução
de procedimentos de forma a obter um
nível significativo de segurança sobre se as
informações de sustentabilidade constantes
da Versão Resumida do Relatório Integrado
estão adequadamente apresentadas, em todos os aspectos relevantes, como base para
a nossa conclusão de asseguração limitada.
Relatório de Asseguração
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A KPMG Auditores Independentes (“KPMG”)
aplica as normas brasileiras e internacionais
sobre controle de qualidade, e consequentemente, mantém um sistema abrangente
de controle de qualidade incluindo políticas
e procedimentos documentados relativos
ao cumprimento de normas éticas e profissionais, além dos requisitos legais e regulatórios aplicáveis. Cumprimos com o código
de ética abrangente incluindo requerimentos detalhados de independência, estabelecidos com base nos princípios éticos de
integridade, objetividade, competência e
zelo profissional, confidencialidade e o comportamento profissional.
Os procedimentos selecionados dependem
do nosso entendimento das informações de
sustentabilidade constantes da Versão Resumida do Relatório Integrado e de outras
circunstâncias do trabalho e de nossa consideração sobre as áreas onde distorções
relevantes são suscetíveis de surgir.
Os procedimentos realizados em um trabalho de asseguração limitada variam em
termos da natureza e época, e sua extensão é menor do que um trabalho de asseguração razoável. Assim, o nível de segurança obtida em um trabalho de asseguração
limitada é significativamente menor do que
a segurança que teria sido obtida caso um
trabalho de asseguração razoável tivesse
sido realizado.
Características e Limitações sobre as Informações de Sustentabilidade Constantes na
Versão Resumida do Relatório Integrado
Nossa conclusão não contempla aspectos
relacionados com as informações prospectivas incluídas nas informações de sustentabilidade constantes da versão resumida do
Relatório Integrado, nem fornece qualquer
garantia se as premissas utilizadas pela
Administração proporcionam uma base
razoável para as projeções apresentadas.
Portanto, nosso relatório não proporciona qualquer tipo de asseguração sobre
o alcance de informações futuras (como
por exemplo, metas, expectativas e planos
futuros) e informações descritivas que são
sujeitas a avaliação subjetiva.

BRADESCO RELATÓRIO INTEGRADO 2018

Critérios para elaboração das informações
de sustentabilidade constantes da Versão
Resumida do Relatório Integrado
As informações de sustentabilidade constantes da versão resumida do Relatório Integrado relativas ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2018, foram elaboradas pela
Administração do Bradesco com base nos
critérios descritos no item “Sobre o Relatório”
da Versão Resumida do Relatório Integrado.
Conclusão
Nossa conclusão foi formada com base nos,
e está sujeita aos, assuntos descritos neste
relatório.
Acreditamos que as evidências obtidas são
suficientes e apropriadas para fundamentar
a nossa conclusão.
Com base nos procedimentos realizados e
nas evidências obtidas, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a
acreditar que as informações de sustentabilidade constantes da Versão Resumida
do Relatório Integrado não estejam adequadamente apresentadas, em todos os
aspectos relevantes, de acordo com as
informações referidas no parágrafo “Critérios para elaboração das informações
de sustentabilidade constantes da Versão
Resumida do Relatório Integrado”.
Osasco, 08 de março de 2019
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP028567/O-1 F-SP

Rodrigo de Mattos Lia
Contador CRC 1SP252418/O-3
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Informações
Corporativas

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

Créditos

Departamento de Contadoria Geral
Telefone: (11) 3684-3702
investidores@bradesco.com.br

Departamento de Planejamento,
Orçamento e Controle
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 onde movimentam
suas contas. Em caso de outros esclarecimentos, favor contatar:

Departamento de Ações e Custódia
Telefone: 0800 701 1616
bradescocustodia@bradesco.com.br

Coordenação geral
Bradesco – Departamento de Relações
com o Mercado
Consultoria parceira (Coordenação
editorial consultoria GRI e design)
Report Sustentabilidade
Fotografia
Alexandre Fatori
Claudemir de Santi Alves
Diego Pisante
Egberto Nogueira
Maurino Borges
Ronaldo Aguiar
Thiago Secomandi Machado
Ilustrações
Cássio Bittencourt
Auditoria
KPMG
Impressão e acabamento
Stilgraf
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