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DESTAQUES DE 2017
Processo
sucessório
O senhor Lázaro de Mello Brandão transferiu, em outubro de 2017, o cargo de Presidente do Conselho de Administração do
Bradesco para o Diretor-Presidente Luiz
Carlos Trabuco Cappi. O executivo manteve ambos os cargos a partir de outubro
e o novo Diretor-Presidente nomeado pelo
Conselho de Administração assume a posição a partir de março*. O senhor Lázaro
Brandão permanece na Presidência do
Conselho das sociedades controladoras do
Banco.
*Evento subsequente: em 5/2/2018, o Conselho de Administração aprovou a indicação
de Octávio de Lazari Júnior para assumir a
Presidência da Diretoria Executiva.

2017 em resumo
 Observamos forte retração da inadimplência, o que
permitiu boa redução nas despesas de provisão
para perdas de crédito.
 Avançamos na Captura de Sinergias de Receitas e
Custos referentes à nossa recente aquisição.
 Ao longo do ano, observamos uma retomada significativa da originação de crédito, principalmente em
pessoas físicas e pequenas empresas, o que permitiu
que, ao fim de 2017, a carteira de crédito voltasse a
crescer.
 Avançamos na nossa Estratégia Digital com a evolução das agências digitais e com o lançamento do
Next.
 A Bradesco Seguros ampliou o seu market share para
cerca de 26%, o maior registrado nos últimos anos.
 Integramos novamente o Índice Dow Jones de Sustentabilidade nas carteiras Dow Jones Sustainability
World & Emerging Markets.
 Pelo 130 ano consecutivo, figuramos no Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3.

Índices de Sustentabilidade
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Prêmios
Em 2017, conquistamos uma série de
prêmios em diferentes áreas e segmentos.
Confira alguns deles:

MARCA MAIS VALIOSA DO BRASIL
Fomos eleitos, pelo sexto ano consecutivo,
a “Marca Mais Valiosa do Brasil” do setor
financeiro, em levantamento da consultoria
do grupo britânico WPP, Kantar Vermeer, em
parceria com a revista IstoÉ Dinheiro.

UNIBRAD - MELHOR UNIVERSIDADE
CORPORATIVA DO MUNDO
A UniBrad recebeu o título de Melhor Universidade Corporativa do Mundo. O prêmio internacional Global CCU Awards 2017
reconheceu na UniBrad as melhores práticas
e programas de educação corporativa na
premiação do instituto Global Council of
Corporate Universities.

GREAT PLACE TO WORK
Great Place to Work, mais importante consultoria especializada em gestão de pessoas no mundo, traz nossa instituição entre as
150 melhores empresas para trabalhar no
Brasil. Participaram do estudo, que avaliou o ambiente de trabalho, as práticas e
benefícios oferecidos aos colaboradores,
1.963 empresas.

EMPRESA MAIS INOVADORA EM SERVIÇOS FINANCEIROS
Fomos eleitos a empresa mais inovadora em
serviços financeiros, no Prêmio Valor Inovação Brasil, organizado pelo Jornal Valor
Econômico e pela Consultoria Strategy& do
Network Office PwC. Conquistamos também
o 50 lugar no ranking geral das empresas
mais inovadoras.

MELHOR PROJETO EM CYBER
SECURITY DO ANO
Vencemos na categoria Cyber Security do
Tech Projects of the Year, promovido pela
revista britânica The Banker. A premiação foi
obtida com o case Using Big data Technology to Prevent Attacks Against ATM.

BIA - BRADESCO INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL
Destaque no prêmio Executivo de TI do Ano,
na categoria Bancos, com o case “BIA - Bradesco Inteligência Artificial - Central de Atendimento às Agências – with Watson” (Estudo
IT Mídia em parceria com a Korn Ferry).

PRÊMIO NACIONAL DE
QUALIDADE DE VIDA
Recebemos 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.
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MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

Prezados senhores,
2017 foi um ano desafiador, mas que revelou
uma perceptível retomada da atividade
econômica do País.
No Bradesco, mesmo em um ambiente de
incertezas, escrevemos mais um capítulo de
conquistas e avanços importantes em nossa
história, resultado de uma estratégia equilibrada de atuação, com diferentes fontes
para a geração de negócios e resultados,
diversificando, assim, os riscos intrínsecos
à atividade. Também, impulsionados pela
vocação do pioneirismo e determinação de
ser contemporâneo, em todas as épocas,
nossa estrutura tecnológica evolui, constantemente, em sinergia com os avanços e as
novas formas de interação da sociedade
com os meios digitais e a mobilidade, combinada ao aprimoramento técnico e profissional do quadro de funcionários, pilares
fundamentais da nossa Organização.
Com mais de 75 anos de vida profissional
dedicados exclusivamente à Organização
Bradesco, com magníficos exemplos de
trabalho, honradez e ética, o Sr. Lázaro de
Mello Brandão apresentou carta de renúncia ao cargo de Presidente do Conselho de
Administração do Banco, no dia 10 de outubro de 2017, permanecendo na Presidência
do Conselho das Empresas Controladoras
do Bradesco. Originário da Casa Bancária
Almeida & Cia., instituição financeira que em
1943 se transformou no Banco Brasileiro de
Descontos S.A., hoje Banco Bradesco S.A.,
conduziu com maestria, ao longo desses
anos, os princípios e valores que serviram de
alicerce para nossa Organização.

R$ 19
bilhões

foi o Lucro Líquido Recorrente da
Organização

Inerente à cultura do Banco, a responsabilidade social tem como ponto forte o trabalho desenvolvido pela Fundação Bradesco,
um dos maiores programas socioeducacionais privados do Brasil. Com mais de seis
décadas investindo na formação educacional, em suas 40 escolas próprias, proporciona, gratuitamente, ensino de qualidade
para crianças, jovens e adultos, além de
disponibilizar material escolar, uniformes,
alimentação e assistência médica-odontológica. Em 2017, a Fundação acolheu 96.754
alunos.
Suplantando obstáculos com investimentos
e atitudes construtivas, registramos o Lucro
Líquido Recorrente de R$ 19,024 bilhões, sendo reservado aos acionistas, na forma de
Juros sobre o Capital Próprio, o montante
de R$ 7,204 bilhões, correspondendo a 51,7%
(líquido de IR Fonte 44,0%) do Lucro Líquido
Contábil. Com relação ao Lucro Líquido Recorrente, a participação do Grupo Bradesco
Seguros foi expressiva com 29%. Os Ativos
Totais somaram R$ 1,298 trilhão, o Patrimônio totalizou R$ 110,457 bilhões e o Índice de
Eficiência Operacional atingiu 40,8%. O bom
desempenho demonstra a solidez e renova
a visão de futuro da Organização, sempre
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comprometida com iniciativas reconhecidas
mundialmente em sustentabilidade e governança corporativa.
Para a Organização, há razões de otimismo
quanto ao Brasil de amanhã e, nesse contexto, reiteramos as perspectivas positivas
em relação à capacidade de crescimento
do País. Confiantes em 2018, estaremos
atentos às oportunidades de negócios que
surgirem diante de um mercado cada vez
mais acirrado. Assim, para superar as expectativas e manter o crescimento sustentável, o Bradesco segue buscando integrar
seus princípios ao planejamento estratégico,
visando oferecer, cada vez mais, produtos e
serviços diversificados e uma extensa e bem
distribuída rede de atendimento qualificada
e moderna.
As realizações do exercício são fruto do
trabalho dedicado de funcionários e demais
colaboradores, aos quais direcionamos nossos agradecimentos, extensivos aos nossos
acionistas e clientes, pelo apoio, confiança
e preferência com que nos têm distinguido.
Luiz Carlos Trabuco Cappi
Presidente do Conselho de Administração
e Diretor-Presidente

Confiantes em 2018,
estaremos atentos às
oportunidades de negócios
que surgirem diante de um
mercado cada vez mais
acirrado
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LÁZARO DE MELLO BRANDÃO

UMA TRAJETÓRIA QUE ESCREVE
A HISTÓRIA DO BRADESCO

Ele nasceu e cresceu em meio às lidas no
campo, mas tornou-se uma referência
trabalhando em um banco. Ao renunciar à
presidência do Conselho de Administração
do Bradesco, em outubro de 2017, Lázaro
de Mello Brandão fechou um ciclo em sua
singular carreira de executivo financeiro, que
começou como caixa bancário aos 16 anos,
em 1942, na Casa Bancária Almeida & Cia,
que viria a se tornar o Bradesco.
Aos 91 anos, ele continuará ligado à Organização, presidindo a Fundação Bradesco e a
Cidade de Deus Participações. Ao ser questionado se mudaria sua rotina com as novas
atribuições, respondeu que sempre chegou
no Banco às 7 horas e talvez agora passe a
entrar mais tarde: “Uns 15 minutos mais tarde”.
A resposta não poderia ser mais emblemática,
tendo em vista sua história profissional.
Já aos 12, 14 anos de idade, segundo relatado
no livro Lázaro de Mello Brandão – A Senda
de um Executivo Financeiro, de Celso Castro e
Sérgio Praça, publicado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), não conseguia se ver seguindo
os passos do pai e dos avós, trabalhando na
agricultura. Natural de Itápolis, no interior paulista, ele já mirava uma carreira em um banco, onde percebia haver mais “estabilidade,
respeito da comunidade”, um “certo prestígio
na sociedade”. Anos depois, como estagiário
da filial da Casa Bancária em Vera Cruz (SP), já
se interessava em ter “informações detalhadas
dos procedimentos da área de contabilidade,
de relacionamento, convênios” etc.
Foi em 1943 que sua vida cruzou com a de
Amador Aguiar, contratado para comandar
a transformação da Casa Bancária no Banco Brasileiro de Descontos. Desde os primeiros tempos na carreira, o afinco, a dedicação
e o interesse por todas as áreas do Banco
levou Lázaro de Mello Brandão a galgar
postos, passando de escriturário a subchefe,

depois chefe, e assim por diante. Jovem ainda, criou departamentos, como a Inspetoria,
responsável pelo controle de processos, desempenho, qualificação de pessoal, qualidade de atendimento nas agências – isso nos
anos 1940, e a Inspetoria existe até hoje.
Com a mudança do interior paulista para a
capital de São Paulo, o Bradesco experimentou uma escalada histórica, abrindo mais e
mais agências, adquirindo concorrentes e
fincando sua sede em Osasco, na Cidade de
Deus, sempre guiado pela visão de que teria
de ser “aberto e popular, atender, em qualquer circunstância, o cidadão de qualquer
nível” – definição de Amador Aguiar citada
por Lázaro. Por mais que tenha se agigantado
e modernizado, além de ter aberto agências
no exterior, o Bradesco ainda é chamado de
banco “doméstico” pelas suas lideranças.
“Entendemos que temos muito a fazer ainda
no Brasil”, afirma.

BRADESCO RELATÓRIO INTEGRADO 2017

Vale destacar
o papel de
Lázaro de Mello
Brandão para o
enraizamento de
uma cultura na
Organização, que
busca o equilíbrio
entre resultados
de curto prazo
e visão de
perenidade
Em 1981, Amador Aguiar transferiu a
Presidência-Executiva do Banco a Lázaro
Brandão. Em 1990, repetiu o gesto, agora
para a presidência do Conselho de Administração. Durante cerca de nove anos,
ele acumulou os dois cargos, até escolher
Márcio Cypriano para a Presidência-Executiva, posteriormente ocupada por Luiz
Carlos Trabuco Cappi.
Vale destacar a contribuição de Lázaro de
Mello Brandão para o enraizamento na cultura do Banco em buscar o equilíbrio entre
obter resultados em curto prazo e jamais
perder a visão de perenidade construída
pelo Banco.
Neste contexto, Trabuco Cappi assume a
presidência do Conselho de Administração,
e Lázaro de Mello Brandão poderá mudar a
rotina de uma vida dedicada à instituição.

Profissão de fé
Sou o único remanescente da Casa Bancária Almeida & Cia., predecessora do Banco Bradesco S.A.
Com ego à flor da pele, perpasso em minha memória vida de jornada de 75 anos no Bradesco.
Empenhado em profundidade, ascendi os degraus hierárquicos
culminando com a Presidência Executiva e a Presidência do Conselho, outorgadas pelo mítico Amador Aguiar.
Lição que aprendi é que o orgulho do próprio desempenho deve
sucumbir à sadia prática da renovação. Bem explícito no slogan
“Ciclo”. Não podemos desconsiderar estímulo orgânico.
Com estes pensamentos, decidi renunciar da honrosa Presidência
do Conselho do Bradesco. Manterei a Presidência das Holdings.
Com a consciência tranquila e enxergando a continuidade de sucesso inapelável, indico o lídimo Presidente-Executivo que detém a Vice-Presidência do Conselho, para assumir a Presidência do Conselho.
Sobejamente fará trabalho de mérito, para gáudio do Elenco do
Comando, Acionistas, Clientes e Autoridades Monetárias e, enfim, do
Brasil.
Meus agradecimentos do fundo d’alma aos familiares e aos que se
conectam com o Bradesco, aos que engalanam a primazia que o Bradesco desperta.
Prá frente!
Lázaro de Mello Brandão
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O BRADESCO
Amazonas, Rio Solimões. A embarcação
Voyager inicia em Manaus uma viagem que
vai atracar em 50 comunidades ribeirinhas
e 11 municípios, percorrendo 1.600 quilômetros de rio. Leva nossa agência flutuante,
que, desde 2009, promove a inclusão bancária, a educação financeira e o fomento
ao desenvolvimento em regiões remotas
no Norte do Brasil. No mesmo dia, em uma
grande cidade brasileira, um jovem abre em
seu celular o Next, uma plataforma 100%
digital do Bradesco, que, mais do que tornar
disponíveis produtos e serviços, se relaciona
com o usuário a partir de seu comportamento, por meio de ferramentas interativas, e
transforma a gestão do dinheiro em jornadas

inteligentes rumo à conquista dos objetivos.
Entre uma situação e outra, encontra-se o
amplo leque de características que desenham o perfil do Bradesco, em seus 74 anos
de história.
Com um pé na tradição e outro na inovação, construímos uma instituição de capital aberto que está presente em todos os
municípios brasileiros, com um portfólio de
produtos e serviços diversificado – incluindo
a maior seguradora da América Latina – e
destinado a todas as faixas de público,
compreendendo desde a pessoa física das
regiões mais remotas do Brasil ao atendimento das maiores empresas brasileiras.

SEGMENTAÇÃO

PESSOA JURÍDICA

PESSOA FÍSICA
PRIVATE BANK
DISPONIBILIDADE DE
INVESTIMENTOS A PARTIR DE
R$ 5 MILHÕES

CORPORATE
FATURAMENTO
ANUAL ACIMA DE
R$ 250 MILHÕES

PRIME
RENDA MENSAL A PARTIR DE
R$ 10 MIL OU DISPONIBILIDADE
DE INVESTIMENTOS A PARTIR
DE R$ 100 MIL
EXCLUSIVE
RENDA MENSAL ENTRE R$ 4 MIL
E R$ 10 MIL OU INVESTIMENTOS
COMEÇANDO EM R$ 40 MIL
CLASSIC
RENDA MENSAL DE
ATÉ R$ 4 MIL
BRADESCO EXPRESSO E POSTOS DE ATENDIMENTO

EMPRESAS
FATURAMENTO ANUAL
DE R$ 30 MILHÕES A
R$ 250 MILHÕES
VAREJO
EMPRESAS E
NEGÓCIOS
FATURAMENTO ANUAL
ATÉ R$ 30 MILHÕES
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Estrutura

G4-4 | G4-8

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.
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
BEM DTVM

Seguros, planos de previdência
complementar e títulos de capitalização
Bradesco Seguros S.A.
Bradesco Auto/RE Cia. De Seguros
Bradesco Capitalização S.A.
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.

BRADESCO EM NÚMEROS

95%
73,5
mil

pontos físicos
de atendimento

das transações realizadas
pelos canais digitais
(Internet + Mobile +
Telebanco + ATM)

70

milhões
de clientes1

4,7

25,8

agências

de correntistas

mil

milhões

1 Clientes com operações, produtos e serviços ativos.

12
agências

e
subsidiárias
no exterior
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ATUAÇÃO INTERNACIONAL
AGÊNCIAS
Nova York
Grand Cayman
Londres
SUBSIDIÁRIAS
Argentina
Luxemburgo
Nova York
Londres
Hong Kong
Grand Cayman
México

REDE DE ATENDIMENTO
Total de unidades

4.749 
agências
Varejo e Prime

3.899
postos

38.708

postos

928

56.849

de atendimento1

postos

de Atendimento Eletrônicos (PAEs)

do Bradesco Expresso

máquinas de
autoatendimento2

1 Postos de Atendimento em empresas e municípios.
2 Compreende rede própria e redes complementares.
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Solidez reafirmada na crise
Nossa estrutura e desempenho ilustram o
sucesso da gestão adotada diante do cenário econômico adverso pelo qual o Brasil
vem passando nos últimos anos. Com foco
em eficiência, potencializando as inovações tecnológicas, ganhando em escala
e redução de custos, gestão de riscos e
diversificação de fontes de receitas, conseguimos obter um retorno de 18,1% sobre
o patrimônio líquido médio ajustado em
um ano em que o crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB) foi de 1%.

18,1%

de retorno

sobre o patrimônio líquido médio
ajustado em 2017

Esta característica começou a ser alicerçada pelo fundador do Banco, Amador Aguiar, que nos anos 1980 criou uma
estrutura de controle com o objetivo de
perpetuar a organização, independentemente de processos sucessórios ou crises
econômicas.
Naquela época, Aguiar criou a BBD Part. SA,
cujas ações passaram a pertencer a administradores e funcionários que compunham
a alta gestão do Banco, e transferiu parte
de seus papéis para a Fundação Bradesco,
maior projeto filantrópico educacional do
país, ficando com uma participação minoritária. Com esta estrutura, os votos da BBD
Part SA e da Fundação Bradesco passaram
a definir o controle da instituição.
O modelo prevê que as ações da BBD Part.
SA 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.
A solidez de gestão permite que o Banco
evolua permanentemente com total segurança, acompanhando e criando tendências inovadoras na velocidade em que a
revolução digital ocorre globalmente.

Os resultados obtidos em
2017 foram alcançados
graças a uma gestão focada
em eficiência, inovações
tecnológicas, escala e
redução de custos, gestão
de riscos e diversificação de
fontes de receita
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Inovação como rotina
Já processamos mensalmente 1,3 bilhão de
transações em nossos canais digitais, realizadas por 31,6 milhões de usuários, sendo
48% por meio do Bradesco Celular.
Nessa busca por usar a tecnologia para
aprimorar as experiências, implantamos a
BIA (Bradesco Inteligência Artificial). Baseada na plataforma Watson, da IBM, a BIA usa
computação cognitiva para interagir com as
pessoas em linguagem natural, tirando dúvidas sobre produtos, serviços e canais, além
de realizar transações com comando de voz
ou texto. A BIA está disponível no aplicativo
Bradesco, tendo sido primeiramente testada
entre os funcionários, expandindo-se, em
2017, também para os clientes.

PARTICIPAÇÃO NO BANCO 2017

1%

3% 2%

BRADESCO CELULAR
INTERNET
AUTOATENDIMENTO
TELEBANCO
BRADESCO EXPRESSO
AGÊNCIAS

13%
48%
33%

SAIBA+
no capítulo Tecnologia
e Inovação deste
Relatório.

1,3

bilhão

é o número de transações
nos canais digitais realizadas
autonomamente pelos
clientes
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BRADESCO SEGUROS
Com o Grupo Bradesco Seguros, somos
líderes de mercado no Brasil e na América
Latina. Nossa Organização tem um amplo balcão de negócios, não apenas para
distribuir serviços financeiros, mas também
os produtos de seguros. Além das agências
bancárias, contamos com:

GRUPO BRADESCO SEGUROS
RAMO DE ATUAÇÃO

Market Share

Ranking

Previdência privada

27,9%

20

Vida

19,9%

10

48,3%

10

Capitalização

29,1%

10

Auto

11,7%

20

Ramos elementares

5,3%

50

25,9%

10

Saúde

TOTAL

11
mil
+
corretores,

Destaques do
Grupo Bradesco Seguros

entre os mais de 47,3 mil ativos no
mercado

38
mil
correspondentes
bancários

comercializando microsseguros

Líderes da
Saúde 2017

A Bradesco Saúde venceu na categoria Saúde
Suplementar do Prêmio Líderes da Saúde, concedido pelo Grupo Mídia, que publica a revista
Healthcare Management.

25,9%

Prontuário
eletrônico

R$76

Portal eletrônico

market share

bilhões

foi o resultado em
2017 de um crescimento de
6,8% em prêmios

Mais de 200 mil segurados foram cadastrados
com seus prontuários eletrônicos na Bradesco
Saúde e Mediservice.

Lançamos o Portal de Negócios
www.bradescoseguros.com.br/portaldenegocios,
uma versão mais moderna que o site anterior.
Atualmente, os canais on-line do Grupo Segurador recebem mensalmente mais de 1,5 milhão de
acessos, de mais de 40 mil usuários cadastrados.

17

BRADESCO RELATÓRIO INTEGRADO 2017

CONTEXTO E ESTRATÉGIA
A economia brasileira passou por um período de forte retração nos anos de 2015 e
2016, iniciando uma recuperação gradual
ao longo de 2017. Apesar da profundidade
da recessão, que afetou a qualidade de
crédito, conseguimos manter nosso retorno
em níveis expressivos, com ROE permanecendo ao redor de 18%. Acreditamos que
este desempenho demonstre a efetividade
de nossa estratégia, que combina diversificação de resultados, forte gestão de riscos
e controle de custos.

Tal desempenho resulta de uma estratégia
guiada pela busca contínua de eficiência, que combina grande diversificação
de fontes de receita com uma gestão
de riscos constante e efetiva. Em 2017,
nossas operações mostraram sinais de
recuperação, com redução de 0,8 p.p. na
inadimplência e de 15,9% nas despesas de
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD).
Nossa carteira de crédito voltou a alcançar a estabilidade e encerrou este exercício com queda de 4,3%.

Entendemos que o Brasil está no
caminho para retomar o crescimento
e acreditamos que estamos muito
bem posicionados para voltarmos
a expandir nossos negócios
expressivamente
Escala e
diversificação

Um dos grandes diferenciais da Organização é sua escala operacional. Temos ainda
uma base de clientes ampla e diversificada, o que nos permite fazer ofertas mais
adequadas, maximizando a satisfação dos
clientes.
Em 2017, as fontes de resultados ficaram
assim distribuídas:

FONTES DE RESULTADOS
(participação)

SEGUROS
SERVIÇOS
INTERMEDIAÇÃO DE CRÉDITO
TVM/OUTROS

32%

30%

9%
29%
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Aquisições

Em junho de 2016, concluímos a aquisição
do banco HSBC Brasil, assumindo, em 1° de
julho, o controle de todas as suas operações. Três meses depois, num único final de
semana, completamos a integração sistêmica dos dois bancos, colocando todos os
clientes, agências e funcionários em uma
única plataforma. O processo de captura de
sinergias foi intensificado ao longo de 2017 e
deverá estar concluído no final de 2018.

Canais de
atendimento

Liderança

A marca Bradesco é reconhecida como
a mais valiosa do setor financeiro. Temos
posicionamento de destaque em mercados estratégicos e importantes, como em
gestão de recursos, que a BRAM (Bradesco
Asset Management) lidera em gestão de
ativos privados. Em cash management,
somos líderes de mercado de cobrança.
Destaca-se ainda nossa atividade de
cartões, por meio da qual disponibilizamos
plataformas inovadoras, como o programa
de fidelidade Livelo, o cartão Elo e toda a
base dos cartões Bradesco. Em seguros,
somos líderes em ativos na América Latina.

O Bradesco possui a maior e mais completa rede
de agências do mercado doméstico, considerando
as Agências, os Postos de Atendimento e os
Correspondentes Bancários Bradesco Expresso,
oferecendo produtos e serviços voltados para todas
as classes sociais e iniciativas empresariais. Nossa
rede física é complementada por um amplo leque de
canais digitais e de autoatendimento.

NÚMERO DE USUÁRIOS

11,6

6,8

29,4

de usuários via mobile
(pessoa física e pessoa
jurídica)

de usuários via internet
(pessoa física e pessoa
jurídica)

de usuários via
autoatendimento

milhões

milhões

milhões

Nossos canais são baseados em
plataformas altamente amigáveis,
oferecendo as soluções mais
completas e modernas do mercado.
Em 2017, investimos R$ 6 bilhões em
tecnologia
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Cultura
empreendedora

Temos uma cultura empreendedora
alicerçada no respeito aos acionistas e
clientes, na responsabilidade ambiental,
na segurança e na credibilidade, com
prioridade em três frentes que sustentam
nosso planejamento estratégico:

1 Crescer organicamente,
sem perder de vista as
oportunidades de negócios,
comprometidos com a
qualidade do atendimento,
a eficiência operacional e
financeira e a segurança dos
produtos e serviços;
2 Trabalhar com rígidos controles
para identificar, avaliar e mitigar
riscos intrínsecos às atividades;
3 Conduzir os negócios com
total transparência, ética e
remuneração adequada aos
acionistas.

Pessoas

Como uma empresa que tem na carreira interna um dos pontos centrais de sua
cultura, investimos constantemente em
capacitação e desenvolvimento de nossos
funcionários. Em 2017, destinamos R$ 170,775
milhões a este trabalho, que contemplou
mais de 954 mil participações.

98.808
é o número

de funcionários da Organização

Gestão
de riscos

A Organização possui um processo
robusto de governança e controle de riscos,
em consonância com as melhores práticas de mercado. A recente crise econômica ajudou a evidenciar a efetividade dos
nossos processos. Leia mais sobre o tema no
capítulo Gestão de Riscos.

Sustentabilidade
dos negócios

Gerimos o Bradesco para que seja uma
empresa perene, agregando valor para a
sociedade com práticas de negócios éticas,
buscando resultados no curto prazo, sem jamais sacrificar nosso compromisso de sermos
rentáveis e sustentáveis em longo prazo.
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GERAÇÃO DE VALOR

Combinação de atividades
bancárias e de seguros para
atender qualquer perfil de cliente

CAPITAIS

ODS

1

STAKEHOLDERS

8

9

13

CL

PI

AI

F

G CD
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MODELO DE NEGÓCIOS
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. 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.

Pilares estratégicos
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

Modelo
bem-sucedido
Em 2017, reafirmamos nossos pilares estratégicos e avançamos em cada um deles.
No relacionamento com clientes, implantamos Plataformas de Consultorias de
Investimento, um passo importante para a
melhoria na prestação de serviços para os
clientes de alta renda, proporcionando um
atendimento mais consistente, assertivo e
alinhado às necessidades deste segmento.
O pilar relativo à inovação teve no lançamento do NEXT, voltado para o público
hiperconectado, um dos seus pontos altos.
Também implementamos uma série de
iniciativas que permitirão ao Banco reduzir
significativamente as suas despesas.
Em capital humano, nosso compromisso
com o desenvolvimento de nossos funcionários por meio da UniBrad foi reconhecido
com o prêmio de melhor universidade corporativa do mundo, concedido pelo Global
Council of Corporate Universities.

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 formar, manter e
atrair talentos adequados a
cada linha de negócios, com
objetivo de tornar viável nossa
estratégia corporativa.
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COMO O BRADESCO GERA VALOR
INSUMOS

EN
EM
EL

MANUFATURADO
• Rede de atendimento:
presença em todos os
municípios do País
• Estrutura tecnológica
(95% das transações
realizadas pelos canais
digitais: Internet, Mobile,
Telebanco e ATM)

T

Perspectiva dos principais capitais
que utilizamos

E
AV
H
C
SO
Inovação em
tecnologia e novos
modelos de negócios,
produtos e serviços

Segurança da
informação

INTELECTUAL
• Inovação
• Propriedade intelectual
• Ferramentas de
conhecimento
e relacionamento com
cliente
• Valor da marca e
reputação

HUMANO
• Cultura organizacional
• 98,8 mil funcionários

SOCIAL
• 70 milhões de clientes1
• 358 mil acionistas
e investidores
• Fornecedores e parceiros
de negócios

FINANCEIRO
• Ativos totais:
R$ 1,298 trilhão
• Patrimônio Líquido somou
R$ 110,4 bilhões em
dezembro de 2017

Desenvolvimento
da carreira
profissional interna

Capacidade de
diversificação dos
negócios

Governança e modelo
da gestão de riscos
Solidez
de balanço

NATURAL
• Água, energia e qualidade
do ecossistema

1 Clientes com operações, produtos e serviços ativos.
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PRODUTOS E SERVIÇOS
BANCÁRIOS

Serviços à
Pessoa Física
financiamento
(imobiliário;
consignado;
pessoal;
veículos), cartão
de crédito,
microcrédito,
operações
de câmbio e
investimentos

Sustentabilidade
como parte da
estratégia de
negócios

Segmentação
abrangente (em renda,
perfil de consumo, faixa
etária e outros)

SEGUROS

Serviços à
Pessoa Jurídica
capital de
giro; repasses
do BNDES;
antecipações;
câmbio;
exportações;
cartão de
crédito;
operações no
exterior; crédito
imobiliário;
garantias, avais
e financiamentos;
Microcrédito
Produtivo
Orientado (MPO),
linhas de conta
garantida e
cheque especial

Serviços
financeiros
cartões;
conta-corrente;
pagamento e
recebimento
de contas;
operação de
crédito; asset
management;
consórcio;
mercado
de capitais;
derivativos;
afiliação ou
domicílio de
cartões

Serviços
de Seguros
seguros;
planos de
previdência;
títulos de
capitalização

VALOR GERADO

CAPÍTULO

Satisfação do cliente e oferta de produtos e
serviços adequados

Perfil, Geração de
valor, Sustentabilidade,
Tecnologia e inovação,
Stakeholders

Fomento do crescimento econômico a partir
de financiamentos (a empresas, parcerias
e impostos)

Perfil, Sustentabilidade,
Stakeholders

Inclusão social, acessibilidade e qualidade
de vida (presença em todo o País, bancari
zação e meios customizados de acesso,
desenvolvimento de cultura previdenciária e
provisão financeira das pessoas)

Perfil, Sustentabilidade,
Tecnologia e inovação,
Stakeholders

Inclusão e educação financeira e
previdenciária (para funcionários, clientes e
sociedade em geral)

Sustentabilidade,
Stakeholders

Equilíbrio de receitas, solidez e solvência
financeira (receita diversificada) garantem
resiliência

Perfil, Geração de
valor, Sustentabilidade

Qualidade do crédito (ampliação do crédito
versus redução da inadimplência)

Perfil, Geração de
valor

Contínua busca na melhora do Índice
de Eficiência Operacional

Geração de valor

Capilaridade

Credibilidade
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DESEMPENHO
ECONÔMICO-FINANCEIRO

duvidosos, decorrente da melhora dos indicadores de inadimplência; (ii) do incremento
das receitas originadas com (a) prestação
de serviços e (b) operações de seguros, previdência e capitalização; sendo impactado,
parcialmente: (iii) pela redução da margem
financeira, decorrente do efeito do impairment de ativos financeiros; e (iv) por maiores
despesas operacionais (pessoal e administrativas) que, assim como as demais linhas
do resultado, contemplam o efeito da consolidação do HSBC Brasil, ocorrida a partir
do terceiro trimestre de 2016, excluindo este
efeito, essas despesas apresentaram uma
queda de 2,9% no período, mesmo considerando o efeito das convenções coletivas de
2016/2017 e os reajustes contratuais.

Comprometidos com os interesses dos clientes e acionistas e com o crescimento socioeconômico do País, buscamos a geração de
resultados sustentáveis em longo prazo, com
a melhor relação entre risco e retorno.
Acompanhamos os principais indicadores
de desempenho, como Índice de Eficiência
Operacional (IEO), Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio Ajustado (Return On Average Equity – ROAE), Cobertura das Despesas Operacionais, Rentabilidade dos Ativos
Médios e os relacionados às atividades de
Seguros, Previdência e Capitalização.
Temos como norte, ainda, a convergência
dos objetivos empresariais com os anseios
e interesses das comunidades nas regiões
em que atuamos. Deste modo, consideramos em ações corporativas de investimento
socioambiental todo aporte de recursos que
beneficie a sociedade.
O contexto macroeconômico, as políticas
setoriais e o quadro regulatório têm impacto
relevante sobre as nossas operações. O ano
de 2017 se destacou pela retomada da atividade econômica brasileira. Sinais favoráveis no mercado de trabalho e avanços na
confiança dos consumidores concederam
maior dinamismo ao consumo das famílias.
As reduções na taxa básica de juros estimularam a atividade e os investimentos.
Para 2018, diante dos estímulos colocados,
esperamos que a retomada da atividade
se intensifique. Neste contexto, enfrentamos
com determinação os desafios da atualidade, estimulando investimentos e a democratização do crédito. Para isso, buscamos
aumentar a oferta de produtos, serviços e
soluções e promovemos, prioritariamente, a
inclusão bancária e a mobilidade social, por
meio de nossa ampla Rede de Atendimento.

Lucro líquido
No comparativo anual, o Lucro Líquido Recorrente apresentou crescimento de 11,1%, ou
R$ 1.903 milhões, totalizando R$ 19.024 milhões, reflexo, principalmente: (i) da redução
da despesa de provisão para devedores

LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE
R$ em milhões
PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS
PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGUROS
LUCRO POR AÇÃO (R$)1

2,56

2,94

2,81

3,13

71%

70%

68%

29%

30%

32%

29%

15.359

17.873

17.121

19.024

2014

2015

2016

2017

71%

1 Acumulados 12 meses (as ações foram ajustadas de acordo com as
bonificações e os desdobramentos ocorridos nos períodos).
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O Lucro Líquido Contábil foi de R$ 14.659 milhões. A tabela a seguir reflete os eventos não
recorrentes e permite a reconciliação entre o
Lucro Líquido Contábil e o Recorrente.

R$ milhões
2017
Lucro Líquido - Recorrente

19.024

Eventos Extraordinários (Líquidos dos efeitos fiscais)

(4.365)

Plano de Desligamento Voluntário Especial (PDVE)

(1.262)

Amortização de Ágio (Bruto)

(2.302)

Impairment de Ativos Não Financeiros

(325)

Outros1

(476)

Lucro Líquido – Contábil

14.659

1 Conforme detalhado no material da publicação dos resultados do 4T17.

Margem financeira
Em 2017, a Margem Financeira atingiu
R$ 60.734 milhões, apresentando redução
de R$ 1.720 milhões, ou 2,8%, em relação ao
ano de 2016, reflexo do: (i) efeito do impairment de ativos financeiros, que apresentou
aumento de R$ 1.255 milhões; e (ii) menor
resultado com as margens de (a) “juros”, no
valor de R$ 284 milhões, e (b) “não juros”, no
valor de R$ 181 milhões.

MARGEM FINANCEIRA
R$ em milhões
NÃO JUROS
JUROS
IMPAIRMENT DE ATIVOS FINANCEIROS
TAXA MÉDIA DA MARGEM DE JUROS
MARGEM FINANCEIRA DE JUROS ÷ (ATIVOS MÉDIOS − OPERAÇÕES
COMPROMISSADAS − ATIVO PERMANENTE)

7,1%

7,5%

7,5%

6,7%

659

478

63.059

62.775

(1,264)

(2,519)

610
798

47.497

54.777

48.295

55.387

62.454

60.734

2014

2015

2016

2017
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Despesa de provisão
para devedores duvidosos
A despesa de provisão para devedores
duvidosos totalizou R$ 18.276 milhões no
exercício de 2017, apresentando redução de
15,9%, ou R$ 3.463 milhões, em relação ao
mesmo período do ano anterior, reflexo: (i)
do fortalecimento da política e dos processos de concessão de crédito e da qualidade
das garantias obtidas; (ii) dos resultados do
aprimoramento dos processos de recuperação de crédito, que contribuiu com
maiores receitas de recuperação de crédito
no período; e (iii) da melhora do ambiente
econômico, com redução dos indicadores
de inadimplência.

Resultado das operações de seguros,
previdência e capitalização
Em 2017, o Lucro Líquido totalizou R$ 5,534
bilhões, em linha ao Lucro Líquido apresentado no mesmo período do ano anterior
(R$ 5,551 bilhões), reflexo: (i) do crescimento
de 6,8% no faturamento; (ii) da manutenção
do índice de sinistralidade; (iii) da melhora
de 0,8 p.p. no índice de comercialização;
(iv) da melhora do índice de eficiência
administrativa; impactado, em parte: (v)
pela queda do resultado financeiro, reflexo
do comportamento da taxa de juros no
período; e (vi) pela redução do resultado
patrimonial.
No ano de 2017, o faturamento totalizou
R$ 76.289 milhões, evolução de 6,8%, ou
R$ 4.870 milhões, em relação ao ano anterior, influenciado pelo crescimento nos
produtos de “Vida e Previdência” (8,7%),
“Saúde” (6,9%) e “Capitalização” (3,2%).

PDD (DESPESA)
R$ em milhões
1.2011

12.657

15.174

21.739

18.276

2014

2015

2016

2017

1 Efeito do alinhamento do nível de provisionamento de um cliente
corporativo específico.

LUCRO LÍQUIDO DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA
E CAPITALIZAÇÃO
R$ em milhões

4.406

5.289

5.551

5.534

2014

2015

2016

2017

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

56.152

64.612

71.419

76.289

2014

2015

2016

2017
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Receitas de prestação de serviços
Em 2017, as receitas de prestação de serviços totalizaram R$ 30.810 milhões, aumento
de 9,9%, ou R$ 2.786 milhões, proporcionado
pelo incremento do volume de operações,
reflexo (a) do avanço do processo de segmentação de clientes, que gerou uma maior
oferta de produtos e serviços nos diversos
canais de atendimento e (b) da consolidação do HSBC Brasil, ocorrida a partir do
terceiro trimestre de 2016. Este resultado
foi decorrente: (i) da boa performance da
atividade de cartões, resultado (a) do aumento do volume financeiro transacionado
e (b) da maior quantidade de transações
realizadas; e (ii) da evolução das receitas
com: (a) conta-corrente, (b) administração
de fundos, (c) administração de consórcios,
(d) cobrança, (e) operações de crédito e (f)
serviços de custódia e corretagens.

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
R$ em milhões

22.089

24.839

28.024

30.810

2014

2015

2016

2017

DESPESAS DE PESSOAL
R$ em milhões

3.437
3.259

Despesa de pessoal
Em 2017, as despesas de pessoal, totalizaram R$ 19.500 milhões, acréscimo de
10,6%, ou R$ 1.863 milhões, justificado pelas
variações nas parcelas: (i) “estrutural”,
ocasionado pelo incremento das despesas com proventos, encargos sociais
e benefícios, impactadas pelo (a) efeito
da consolidação do HSBC Brasil, ocorrida
a partir do terceiro trimestre de 2016, e
(b) aumento dos níveis salariais, conforme convenções coletivas de 2016/2017;
e (ii) “não estrutural”, reflexo das maiores
despesas com provisão para processos
trabalhistas.

Despesas administrativas
Em 2017, as despesas administrativas totalizaram R$ 20.122 milhões, aumento de 5,2%,
ou R$ 988 milhões, refletindo o incremento
das despesas originadas: (i) pelo crescimento
do volume de negócios e serviços no período; (ii) pelo efeito da consolidação do HSBC
Brasil, ocorrida a partir do terceiro trimestre
de 2016; e (iii) pelos reajustes contratuais.
Cabe destacar que as despesas apresentadas durante o ano de 2017 contemplam
os efeitos dos ganhos de escala e sinergias
decorrentes da incorporação e integração
das atividades do HSBC Brasil, ocorridas em
outubro de 2016.

NÃO ESTRUTURAL
ESTRUTURAL

2.781

2.716

14.378

16.063

11.186

11.983

13.967

14.699

17.637

19.500

2014

2015

2016

2017

OBS.: "Estrutural" = Proventos + Encargos Sociais + Benefícios +
Previdências e "Não Estrutural" = Participação nos Lucros e Resultados
(PLR) + Treinamento + Provisão Trabalhista + Custo com Rescisões.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
R$ em milhões

14.848

16.339

19.134

20.122

2014

2015

2016

2017
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Índice de Eficiência Operacional (IEO)
O IEO acumulado nos doze meses1, desconsiderando o efeito do impairment de ativos
financeiros, registrou 40,8%, permanecendo
praticamente estável em relação ao trimestre anterior. Destaca-se a melhor performance das: (i) receitas de prestação de serviços;
(ii) despesas operacionais; e (iii) operações
de seguros, previdência e capitalização. Tais
fatores foram impactados pelo menor resultado obtido com a margem financeira.
O IEO – trimestral1, desconsiderando o efeito
do impairment de ativos financeiros, atingiu
41,3% no quarto trimestre de 2017, registrando

redução de 0,2 p.p. em comparação ao trimestre anterior, ocasionado, principalmente,
pela melhora: (i) da margem financeira; (ii) do
resultado com as operações de seguros, previdência e capitalização; e (iii) das receitas
com prestação de serviços.
No conceito “ajustado ao risco”2, o qual
reflete o impacto do risco associado às
operações de crédito, o indicador acumulado doze meses atingiu 52,4%, uma melhora
de 0,8 p.p. em relação ao trimestre anterior,
refletindo as menores despesas com provisão para devedores duvidosos.

IEO - TRIMESTRAL
IEO SEM O EFEITO DO IMPAIRMENT - TRIMESTRAL
IEO AJUSTADO AO RISCO - ACUMULADO 12 MESES
IEO - ACUMULADO 12 MESES
IEO SEM O EFEITO DO IMPAIRMENT - ACUMULADO 12 MESES

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL
%

52,2%

53,1%

53,7%

53,2%

52,4%

49,9%
48,1%
47,1%

40,8%

41,5%

42,1%

40,0%

40,6%

40,7%

39,5%

41,9%
40,8%

38,9%
38,2%
37,2%

37,4%

35,3%

37,7%

41,1%

43,2% 41,0%

40,6% 39,9%

41,1% 40,4%

43,3% 41,5%

42,6% 41,3%

1T16

2T

3T

4T

1T17

2T

3T

4T

1 IEO = (Despesas de Pessoal – PLR + Despesas Administrativas) / (Margem Financeira + Receita de Prestação de
Serviços + Resultado de Seguros + Resultados de Participações em Coligadas + Outras Receitas Operacionais – Outras
Despesas Operacionais). 2 Considera a inclusão da despesa de Provisão para Devedores Duvidosos (PDD), ajustada pelos
descontos concedidos, pela recuperação de crédito e pelo resultado com alienação de bens não de uso, entre outros.
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Carteira de crédito expandida3
Em dezembro de 2017, a carteira de crédito expandida do Bradesco totalizou
R$ 492,9 bilhões, com redução de 4,3% nos
últimos doze meses. As operações com
Pessoas Físicas cresceram 2,0%, enquanto
os créditos destinados às Pessoas Jurídicas apresentaram queda de 7,4%. Os
produtos que apresentaram maior crescimento nos últimos doze meses para as
Pessoas Físicas foram: (i) crédito pessoal
consignado; (ii) financiamento imobiliário;
e (iii) CDC veículos. Para as Pessoas Jurídicas, a redução da carteira foi resultado,
principalmente, da queda: (i) das operações no exterior; (ii) do capital de giro; e
(iii) dos repasses BNDES/Finame.

CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA
R$ bilhões
PESSOAS FÍSICAS
GRANDES EMPRESAS
MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Índice de inadimplência > 90 dias4
O índice de inadimplência, compreendendo as operações com atrasos superiores a
90 dias da carteira total, manteve a trajetória de queda observada durante o ano
de 2017, conforme observado no gráfico,
com destaque para os segmentos de Micro,
Pequenas e Médias Empresas e Pessoas Físicas, que apresentaram no ano, reduções
no saldo de seus créditos inadimplentes, de
31,8% e 19,1%, respectivamente.

33,4%

35,6%

31,1%

31,2%

43,3%

45,5%

46,7%

25,6%

23,3%

19,9%

18,7%

455,1

474,0

515,0

492,9

2014

2015

2016

2017

45,7%

ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA
%
8,6

6,7
5,5

7,2

7,6
6,5

MAR/2016

6,7
5,6

5,5

5,4

4,6
2,0

0,4

7,2
6,9

5,8
5,4

4,2

8,3

0,8

6,79

6,63

5,80

5,50

4,9

4,77

4,67

1,5

1,80

1,89

JUN/2017

SET/2017

DEZ/2017

6,2

2,3
1,2
1,4

JUN/2016

SET/2016

DEZ/2016

MAR/2017

MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
PESSOAS FÍSICAS
TOTAL
GRANDES EMPRESAS
EXCLUINDO O EFEITO DE UM CLIENTE CORPORATIVO ESPECÍFICO

3 Além da carteira de crédito com conceito definido pelo Bacen, inclui avais, fianças, cartas de crédito, antecipação de
recebíveis de cartão de crédito, debêntures, notas promissórias, coobrigação em cessões para fundos de investimentos em
direitos creditórios, certificados de recebíveis imobiliários e crédito rural. 4 Conceito definido pelo Bacen.
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Perspectivas do Bradesco para 2018
Apresentamos a seguir o nosso Guidance
ao Mercado para o ano de 2018.
Na carteira de crédito, veremos
recuperação de crescimento
particularmente nas linhas de varejo,
pessoas físicas e pequenas empresas;
as linhas de médias e grandes empresas
crescem em menor intensidade.
A Margem Financeira ainda deve
permanecer pressionada para o ano
de 2018, apesar de poder apresentar
melhora no segundo semestre. A carteira
de crédito média em 2018 ficará quase
estável em relação a 2017, apesar do
crescimento do saldo ponta em 2018.
Além disso, devemos ainda sentir algum
impacto negativo da menor Selic e de
menores spreads em algumas linhas.

Em receita de serviços, continuaremos
a nos beneficiar de sinergias de nossa
aquisição e da retomada da economia.
Em despesas operacionais, ainda nos
beneficiamos dos ajustes que fizemos ao
longo de 2017, além de ajustes adicionais
em 2018.
Prêmios de seguros se beneficiam com a
retomada da economia e dos esforços de
otimização e intensificação dos negócios,
foco constante do Grupo Segurador.
Finalmente, em PDD e Impairment de
Títulos Financeiros, teremos redução
significativa em relação a 2017, em linha
com nossa expectativa para a evolução
da inadimplência.

PERSPECTIVAS
Carteira de crédito expandida
Margem financeira de juros
Prestação de serviços
Despesas operacionais (administrativas e de pessoal)
Prêmios de seguros
Despesas de PDD + Impairment de Ativos Financeiros

3% a 7%
-4% a 0%
4% a 8%
-2% a 2%
4% a 8%
R$ 16 bi a R$ 19 bi

OBS.: Este guidance contém declarações prospectivas, as quais estão sujeitas a riscos e incertezas,
pois foram baseadas em expectativas e premissas da Administração e em informações disponíveis
no mercado até 1 de fevereiro de 2017, data da divulgação dos resultados relativos ao ano de 2017,
estando passíveis de alterações no decorrer do exercício de 2018. Para mais informações, consultar o
Press Release do Relatório de Análise Econômica e Financeira, divulgado trimestralmente e disponível
no site de Relações com Investidores do Bradesco (bradescori.com.br – seção Informações ao
Mercado - Relatórios e Planilhas – Relatórios - Informações Financeiras).
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GESTÃO DE RISCOS
O gerenciamento de riscos é uma atividade estratégica, em vista da complexidade
cada vez maior dos produtos e serviços
bancários e do ambiente de negócios
da nossa Organização. Nosso controle é
realizado de modo integrado e independente, sendo constantemente aprimorado
no ritmo do dinamismo do mercado. A
Organização possui uma robusta estrutura de Comitês, que subsidiam a Diretoria
Executiva, a Presidência e o Conselho de
Administração na tomada de decisões
estratégicas.

O gerenciamento
de riscos é
uma atividade
estratégica

Mapa de riscos

RISCO DE
CRÉDITO

LEGAL OU DE
COMPLIANCE

LIQUIDEZ

CONTÁGIO

CONTRAPARTE

REPUTAÇÃO

SOCIOAMBIENTAL

SUBSCRIÇÃO

CONCENTRAÇÃO

MERCADO

ESTRATÉGIA

OPERACIONAL
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Riscos
Emergentes

desdobramentos diretos, relacionados
às operações e às instalações, e indiretos, relacionados a crédito, investimento,
seguros e relação com fornecedores.

Procuramos também identificar e monitorar
os eventuais riscos emergentes, na tentativa
de nos anteciparmos a eles ou mitigar seus
efeitos, caso ocorram. Alguns exemplos em
acompanhamento:

Participante do Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD),
cujo objetivo é o desenvolvimento de um
conjunto de recomendações para reporte
dos riscos climáticos em relatórios financeiros que respondam às necessidades
de credores, seguradoras, investidores
e demais stakeholders interessados no
tema, a Organização está atuando na
fase piloto que contempla o desenvolvimento de abordagens práticas pioneiras
que aumentarão a quantidade de informações sobre a exposição das instituições financeiras aos riscos e oportunidades relacionados ao clima.

• Frustação de crescimento global;
• Elevação da inflação e juros nos Estados
Unidos;
• Imprevisibilidade da política econômica
norte-americana;
• Questões geopolíticas;
• Impactos do Brexit e eleições na Europa e
• Deterioração da situação econômica e
fiscal brasileira.

Mudanças climáticas

SAIBA+
Aperfeiçoamos
vários instrumentos
de gerenciamento
de riscos. Confira
no Relatório de
Gerenciamento
de Riscos – Pilar 3,
disponível em:
banco.bradesco/ri

Em longo prazo, a economia mundial
sofrerá significativa influência das mudanças climáticas geradas pela ação
humana. Já ocorrem alterações físicas no
ambiente natural, tais como prolongação
de períodos secos, maior concentração
de chuvas gerando alagamentos e enchentes, elevação do nível dos oceanos,
sendo também esperados eventos climáticos de maior intensidade e frequência,
tais como tornados, furações e incêndios
de origem natural. Por outro lado, governos nacionais, estaduais e municipais
têm adotado políticas rumo à transição
para uma economia de baixas emissões
de Gases de Efeito Estufa, como o estabelecimento das Contribuições Nacionalmente Determinadas (INDC, na sigla
em inglês) para a redução de emissões, a
consolidação de estudos para a precificação e/ou comércio de emissões de
carbono, o estímulo oficial à adoção de
energias renováveis e à eficiência energética, entre outros.
Este novo cenário de alterações físicas e
de transição, apresentam riscos e oportunidades para o setor financeiro com

Nesse sentido, mantemos nas operações a avaliação das oportunidades
de melhorias na ecoeficiência, posicionando-nos para ações de redução das
emissões e para nos anteciparmos na
avaliação e gestão dos riscos. Nos negócios, mantemos avaliação constante da
demanda por produtos financeiros e de
seguros que ofertem soluções adequadas aos clientes, tanto para impulsionar
a economia de baixo carbono como para
protegê-los dos impactos ou adaptá-los às transformações decorrentes das
mudanças climáticas.
As discussões sobre sustentabilidade e
mudanças climáticas são acompanhadas pelo Conselho de Administração,
por meio do Comitê de Sustentabilidade.
Acreditamos que uma agenda multissetorial é fundamental para a evolução do
tema. Por isso, além de promover estudos internos, participamos ativamente
de fóruns como as câmaras temáticas
do Conselho Empresarial Brasileiro para
o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS),
as comissões e os grupos de trabalho da
Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e da Confederação Nacional das
Empresas de Seguros (CNseg), além da
plataforma Empresas pelo Clima (EPC)
do Centro de Estudos em Sustentabili-

33

BRADESCO RELATÓRIO INTEGRADO 2017

dade (GVces) da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio
Vargas (FGV-EAESP).
Sobre os riscos indiretos, nos financiamentos sujeitos aos Princípios do
Equador, exigimos que projetos com
expectativa de emissão maior que 25 mil
toneladas anuais de carbono equivalente
estudem previamente alternativas viáveis
de redução ou compensação e contabilizem o volume de emissões na fase de
operação.
Em relação à nossa cadeia de suprimentos, desde 2008 sensibilizamos as empresas fornecedoras em relação aos riscos e
oportunidades decorrentes da mudança
do clima, por meio do CDP Supply Chain
Leadership Collaboration (SCLC).

Ataques cibernéticos
A segurança da informação e a segurança
cibernética são tratadas no mais alto nível
estratégico pelo Conselho de Administração e pela Diretoria-Executiva, além de
outros níveis hierárquicos. Para combater
os riscos, dispomos de um conjunto de
controles que incluem procedimentos,

processos e estruturas organizacionais,
além de regras e soluções de TI voltadas
para a proteção de confidencialidade,
de disponibilidade e de integridade das
informações.

Inovação Tecnológica em Serviços
Financeiros (FinTech)
Os novos meios de utilização de tecnologias de informação na indústria
financeira – como as plataformas de
financiamento coletivo (crowdfunding),
prestação de consultoria financeira automatizada (robo-advice), soluções de
inteligência artificial para apoiar operações e desenvolvimento de soluções
baseadas na tecnologia de blockchain
– podem representar maior velocidade e
facilidade de troca entre prestadores de
serviços, tornando o sistema financeiro
mais vulnerável, exigindo novas linhas de
negócios na oferta de serviços bancários,
além da avaliação dos potenciais desafios e oportunidades que o arcabouço
regulatório exigirá ao desenvolvimento e
à difusão destas tecnologias e a adoção
de medidas para aprimoramento da segurança e resiliência dos sistemas digitais
(segurança cibernética).

SAIBA+
Acesse: Política
Corporativa
de Segurança
da Informação,
disponível em banco.
bradesco/ri
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GOVERNANÇA
CORPORATIVA

Equidade, prestação de contas e
responsabilidade corporativa
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ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
Adotamos um modelo de governança pautado pela transparência, respeito aos acionistas, prestação de contas e responsabilidade
corporativa, sempre buscando integrar os
aspectos econômico-financeiros, sociais e
ambientais.
Temos na Assembleia Geral de Acionistas,
no Conselho de Administração e na Diretoria-Executiva a estrutura de nossa governança. Neste modelo, a Assembleia tem
total soberania nos processos de tomadas

de decisões, com a prerrogativa de deliberar sobre todos os negócios vinculados ao
nosso objeto social, assim como eleger os
participantes dos conselhos de Administração e Fiscal.
Contamos no Conselho de Administração com a experiência de ex-executivos,
enriquecida durante a carreira em razão
do sistema de rodízio de funções no período em que atuaram no Banco, adquirindo
conhecimento em diversas áreas.

SAIBA +
As diretrizes de
nossa Política
de Governança
Corporativa podem
ser conferidas no site
banco.bradesco/ri
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Nosso Conselho é um órgão de deliberação
colegiada, com seis membros eleitos pela
Assembleia Geral de Acionistas, que tem
como parâmetro de atuação o Código das
Melhores Práticas do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC) e as diretrizes da Securities and Exchange Comission
(SEC). Na composição do Conselho há cinco
membros externos – ex-diretores – e um
interno, o nosso Diretor-Presidente.
Os conselheiros se reúnem ordinariamente
a cada trimestre e, extraordinariamente, sempre que necessário. Todos os anos
realizam pelo menos uma sessão executiva
para avaliar o desempenho do Diretor-Presidente. Os mandatos unificados são de um
ano e 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.
No fim de 2017, o Conselho tinha a seguinte
composição:
LUIZ CARLOS TRABUCO CAPPI 1
CARLOS ALBERTO RODRIGUES GUILHERME 2
DENISE AGUIAR ALVAREZ 2
JOÃO AGUIAR ALVAREZ 2
MILTON MATSUMOTO 2
AURÉLIO CONRADO BONI 2
1 Membro interno. 2 Membro externo.

SAIBA +
A estrutura de
governança pode
ser acessada no site
banco.bradesco/ri

Processo sucessório do
Conselho de Administração
e Diretoria
Com base na nossa Política de Sucessão e Nomeação dos Administradores, o Comitê de Sucessão e Nomeação faz as indicações
de candidatos para ocupar cargos no Conselho de Administração
e na Diretoria. Para tanto, o Comitê avalia requisitos como a cultura
organizacional – profissionais altamente qualificados e identificados
com os valores da Organização; rodízio de funções, que proporciona
experiência e capacidade para assumir responsabilidades e desafios mais complexos; avaliação permanente, considerando critérios
de meritocracia; além de respeito à diversidade e conformidade
com a legislação, a normas e regulamentos que disciplinam o tema.
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DIRETORIA
Nossa Diretoria é eleita pelo Conselho de
Administração para mandato de um ano,
quando seus membros podem ser reeleitos. Sua principal função é monitorar a
execução da estratégia estabelecida pelo
Conselho de Administração, assim como
administrar e representar a Sociedade.
Todos compartilham o mesmo ambiente de
trabalho, o que torna as decisões extremamente ágeis.

COMITÊS
Contamos com comitês subordinados ao
Conselho de Administração ou diretamente
ao Diretor-Presidente. Ao todo, são oito comitês que se reportam ao Conselho, dois estatutários (Auditoria e Remuneração) e seis
não estatutários – Sucessão e Nomeação,
Conduta Ética, Gestão Integrada de Riscos
e Alocação de Capital, Controles Internos e
Compliance, Sustentabilidade e Riscos. Nos
comitês executivos, a principal atribuição é
assessorar o Diretor-Presidente e a Diretoria-Executiva na condução dos negócios da
Organização. Cada órgão possui regimento
próprio, no qual são definidas funções, composição e periodicidade das reuniões.

CONSELHO FISCAL
Órgão permanente, seus membros, eleitos
pelos nossos acionistas, são independentes
e têm a função de, em conformidade com
a legislação, fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento de seus
deveres legais e estatutários.

SECRETARIA DE GOVERNANÇA
Órgão subordinado ao Conselho de Administração, nossa Secretaria de Governança
assessora todos os órgãos de administração (Conselho e Diretoria), bem como
o Conselho Fiscal, o Comitê Executivo de
Divulgação, além de tratar de todos os atos
societários da Organização Bradesco.

Nosso Conselho de
Administração tem como
parâmetro de atuação
o Código das Melhores
Práticas do Instituto
Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC) e as
diretrizes da Securities and
Exchange Comission (SEC)

ÉTICA E COMPLIANCE
O trabalho de todos os integrantes da
Organização é pautado pelo nosso Código
de Conduta Ética, que define procedimentos alinhados a princípios de integridade e
transparência na atuação profissional, orienta sobre o tema de conflito de interesses,
valorização das pessoas e responsabilidade
socioambiental. Todos os integrantes do
Banco têm acesso a este guia de conduta e
recebem treinamento sobre suas diretrizes.

Códigos setoriais
Nossos Códigos de Conduta Ética Setoriais
definem padrões que consideram as peculiaridades de cada atividade – profissional
de mercado de capitais, de compras e de
seguros, por exemplo.

Canais de denúncias
Oferecemos canais para que funcionários
e colaboradores possam reportar casos
de inconformidade com nosso Código de
Ética: Comitê de Conduta Ética, Departamento de Compliance, Conduta e Ética
(DCCE), Inspetoria Geral, entre outros.
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Programa de Integridade Bradesco

unanimidade pelo trancamento da ação
penal 0037645-54.2015.4.01.3400, em curso na 10а Vara Federal/DF, em relação ao
Diretor-Presidente do Bradesco, por falta
de justa causa – decisão esta que, em
nosso entendimento, deverá ser seguida
aos outros executivos mencionados no
processo, com base em casos semelhantes da Justiça brasileira.

O Programa de Integridade Bradesco reúne
um conjunto de políticas, normas e procedimentos voltados para a prevenção, monitoramento, detecção e resposta em relação
aos atos lesivos previstos na lei n. 12.846/2013
e nas legislações internacionais em que
possui unidades de negócios, que tem como
foco coibir conduta inapropriada dos nossos
Administradores, Funcionários e Colaboradores tanto no Brasil como no exterior.
O programa está estruturado para permear
todas as áreas da Organização Bradesco.
No caso das unidades localizadas no exterior, o Programa de Integridade pode sofrer
adaptações para adequação às legislações
locais, porém, mantendo, no mínimo, as condutas já requeridas no Brasil.

SAIBA +
O Programa de
Integridade pode
ser acessado no site:
banco.bradesco/ri

O Bradesco reitera o seu compromisso com
os elevados padrões de conduta ética e
reafirma a confiança no pleno funcionamento da Justiça e dos órgãos de controle
da administração pública.

As principais atividades operacionais e todas
as práticas de negócio da Organização
foram consideradas na elaboração do Programa e estão divididos em pilares estratégicos de atuação, sendo eles a Prevenção
do Risco de Corrupção, o Monitoramento e
Detecção de Condutas Inapropriadas e a
Resposta da Alta Administração.
Em 2017, foram implementadas melhorias nas
Políticas, Normas, Procedimentos, Controles
e Sistemas Internos identificadas no mapeamento dos riscos de corrupção. Foram
ministradas capacitações anticorrupção
a administradores, funcionários e terceiros,
e divulgados novos Videotreinamento e
Cartilha de Anticorrupção com foco no Programa de Integridade Bradesco, bem como
a divulgação nos sites Bradesco dos documentos Política Corporativa Anticorrupção e
o Programa de Integridade Bradesco.

Programa-chave

Operação Zelotes

O Programa Corporativo de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo é regido
por normas, procedimentos e sistemas específicos, com
objetivo de prevenir e detectar o uso da nossa estrutura e
nossos produtos e serviços em atividades ilícitas relacionadas
à lavagem de dinheiro e ao apoio financeiro ao terrorismo.

Em maio de 2016, a mídia noticiou o indiciamento do então presidente do Banco,
Luiz Carlos Trabuco Cappi, em inquérito
da Operação Zelotes, que investiga a
compra de decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). A própria
Justiça respondeu ao episódio por meio
da quarta turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, que, em sessão realizada no dia 13 de junho de 2017, decidiu por

O programa é vinculado ao Comitê Executivo de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo, que avalia a efetividade dos trabalhos e
a conformidade de procedimentos e controles às regulamentações vigentes e às melhores práticas nacionais e
internacionais. Casos suspeitos são encaminhados à Comissão de Avaliação de Transações Suspeitas, que delibera sobre a necessidade ou não de reportar as informações
aos órgãos reguladores.
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ESTRUTURA SOCIETÁRIA

BBD PART. SA
(administradores/
funcionários)

46,30%
53,70% 26,07%
On

Total

NOVA CIDADE
DE DEUS

On

73,93% 100,00%
Total

Pn

FUNDAÇÃO
BRADESCO

45,48%
On

45,48%
Total

33,63% 33,63%
Total

On
FAMÍLIA AGUIAR

CIDADE
DE DEUS

20,89% 20,89%
On

Total

48,37%

25,13%

0,02% 24,25%

100,00%

On

On
Pn

MERCADO

BANK OF TOKIO
MITSUBISHI
UFJ (MUFG)

Pn

Total

60,41%
Total

74,72%
On

NCF

39,51%
Total

On

23,63%

2,50%

8,43%

97,73%

1,25%

2,25%

On
Pn

60,60%

0,15% 0,08%
Total

On

On

Pn

Total

5,35%

Total

Total

17,07%
BANCO
BRADESCO

On

8,55%
Total

* 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 2017.
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SUSTENTABILIDADE

Nossa contribuição
para o desenvolvimento
sustentável
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O Bradesco busca inserir 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.

Política de
Sustentabilidade

GOVERNANÇA
DA SUSTENTABILIDADE

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

As principais decisões e o acompanhamento
da estratégia de sustentabilidade são conduzidas pelo Comitê de Sustentabilidade, que se
reúne trimestralmente. O Comitê conta com
membros do Conselho e da Diretoria-Executiva
e, inclusive, com a participação do Diretor-Presidente.

As diretrizes de nossa Política Corporativa de Sustentabilidade têm
o propósito de promover a responsabilidade socioambiental de
nossas operações e negócios. Amparada pelas normas de Responsabilidade Socioambiental e de Risco Socioambiental, a Política
também responde aos requisitos da Resolução no 4.327 do Banco
Central do Brasil, definindo procedimentos internos e estrutura de
governança dedicada ao tema.

A Organização também possui uma Comissão de Sustentabilidade, com executivos de
diversas áreas, que ajudam a traçar planos,
acompanham o desenvolvimento de projetos,
e assessoram as decisões do Comitê.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL (ODS)
O Bradesco contribui para o atingimento
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) por meio de seus negócios e
investimentos sociais. A adoção de compromissos voluntários e a participação ativa
em fóruns empresariais reforça o posicionamento em prol do cumprimento da Agenda
2030, fortalecendo as nossas práticas e
estimulando a atuação de outras empresas.

Os ODS fazem parte dos
direcionadores para as
análises de investimento
socioambiental. A partir de
2018, o objetivo é integrar
os ODS à estratégia de
sustentabilidade dos
negócios
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DIREITOS HUMANOS
O tema é tratado na Organização, tendo
sido incorporado 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.
Nossa Política Corporativa de Sustentabilidade define diretrizes para as nossas operações e negócios relacionados a conduta
ética, gestão de riscos, engajamento de
fornecedores e respeito às legislações, as
quais contemplam amplamente os direitos
humanos. Paralelamente, nossa Norma de
Responsabilidade Socioambiental faz menção expressa à promoção do respeito aos
direitos humanos no ambiente de trabalho
e em todas as relações com os públicos
interno e externo. Além disso, o tema Diretos
Humanos obtém relevância em nosso Código

de Conduta Ética, nossa Norma de Risco
Ambiental e nossa Política de Gerenciamento
de Recursos Humanos.
Dispomos ainda de uma Política de
Gerenciamento dos Recursos Humanos, que
tem, entre suas diretrizes, a responsabilidade de 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.
Esse arcabouço estratégico se desdobra em
uma série de processos e procedimentos de
avaliação, monitoramento e reparação dos
impactos sobre os direitos humanos.

Público interno

Fornecedores

Clientes

Temos o Sistema de Gestão
de Responsabilidade Social
Corporativa (SGRSC), que
assegura o compromisso
com a defesa e proteção
dos direitos humanos e
direitos fundamentais do
trabalho.

O tema é tratado na homologação, na contratação e
ao longo da parceria, com
o Programa Bradesco de
Responsabilidade Socioambiental da Cadeia de
Suprimentos.

O tema faz parte da gestão de risco socioambiental. Além das práticas que
garantem a aplicação
dos Princípios do Equador, possuímos processos e
ferramentas que auxiliam na
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. No mesmo ano, 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 à diversidade, à
saúde e à segurança do trabalho; o combate ao trabalho infantil e análogo ao de escravo e a
qualquer tipo de discriminação por gênero, raça, condição social, cultura, religião, orientação
sexual e convicções políticas; combate aos assédios moral e sexual.
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ECONOMIA VERDE

Compromissos voluntários

Nossa visão e política de
sustentabilidade são apoiadas
por nossa adesão aos seguintes
compromissos voluntários:

Coalizão Financeira
para o Combate à
Pornografia Infantil

Network Brazil
WE SUPPORT

Carta Empresarial
pelos Direitos Humanos
e Promoção do
Trabalho Decente

O setor financeiro tem um papel importante
na transição para uma economia verde e de
baixo carbono, seja por meio do direcionamento de recursos ou pela incorporação de
critérios mais rigorosos de gestão de risco.
No que se refere ao direcionamento de
recursos financeiros, possuímos produtos e
serviços específicos e acompanhamos nossa
carteira para auxiliar na evolução dos setores da economia verde em nosso portfólio.
Também participamos de discussões e grupos empresariais, como o CEBDS, Febraban,
Pacto Global, entre outros, com vistas a contribuir com o desenvolvimento de metodologias, elaboração de estudos e levantamento
e análise de informações.
Em 2017, podemos citar um relevante avanço nos estudos Mensuração de recursos
financeiros alocados na Economia Verde,
Financiamento da Recomposição Florestal,
Gestão do risco de desmatamento, desenvolvidos pela Febraban.
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS
As mudanças climáticas têm desafiado
as empresas dos mais diversos setores a
promover a mitigação e a adaptação dos
negócios.
No Bradesco, o tema é tratado em todas
as nossas atividades e operações, tanto
no gerenciamento das nossas instalações
quanto na gestão de portfólios de crédito,
investimentos e seguros.

Impacto direto
Desde 2006, quantificamos nossas emissões
de Gases de Efeito Estufa (GEE) e utilizamos
nosso inventário como ferramenta para gestão e estabelecimento de estratégias. Todo
o processo de monitoramento e rastreabilidade da informação é auditado por terceira
parte independente, acreditada pelo Inmetro,
garantindo o selo ouro no Programa GHG Protocol Brasil e conformidade com a ISO 14064.
Alinhado a esse processo, temos nosso
Plano Diretor de Ecoeficiência que, desde
2010, conta com iniciativas e metas específicas para a redução do consumo de água,
energia, papel de impressão e emissões de
Gases de Efeito Estufa (GEE). Além de trabalhar continuamente para reduzir nossos
impactos ambientais, temos o compromisso
de compensar anualmente as emissões de
escopo 1 e 2 da Organização.

PRODUTOS COM FOCO AMBIENTAL
SEGMENTO

Produtos

Crédito

Leasing Ambiental, CDC Kit Gás, CDC
Aquecedor Solar, CDC Certificado
Florestal, Capital de Giro Ambiental,
Capital de Giro Florestal, CDC Energia
Fotovoltaica

Investimentos

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

Capitalização

Pé Quente Bradesco Amazonas
Sustentável, Pé Quente Bradesco SOS
Mata Atlântica e Pé Quente Bradesco
Projeto Tamar

Cartões Afinidade

Parceria com entidades como a
Fundação Amazonas Sustentável (FAS)
e a Fundação SOS Mata Atlântica

SAIBA +
As publicações da
Febraban estão
disponíveis em:
portal.febraban.org.br

45

BRADESCO RELATÓRIO INTEGRADO 2017

O tema
mudanças
climáticas é
material para
a Organização,
sendo tratado
de maneira
transversal em
todos os nossos
negócios

Destaques de nossa atuação

Gestão de recursos
hídricos
Com o objetivo de garantir maior segurança de abastecimento hídrico, desde 2010, o Banco iniciou um projeto no
Núcleo Cidade de Deus, contemplando a perfuração de
cinco poços tubulares profundos e a reativação de um poço
existente, como fonte alternativa de água, além da captação de água de chuva. O projeto contemplou também a
implantação de uma Estação de Tratamento de Esgoto na
matriz com capacidade para atender até 1/3 da demanda
do local com água de reúso. Isso reduziu significativamente a
probabilidade de faltar água.

Energia solar em
agências
Carbon
Disclosure
Project (CDP)
Participamos do Programa de Mudanças
Climáticas do CDP desde 2006, divulgando
informações sobre a gestão de mudanças
climáticas e a incorporação de mecanismos capazes de proteger os investimentos
de longo prazo e contribuir com as tomadas de decisões.
Nestes mais de dez anos, o aperfeiçoamento das estratégias de gestão levou o
Bradesco a integrar o grupo de empresas
líderes no tema em 2017.
A atuação frente às mudanças climáticas é
acompanhada pelo Conselho de Administração por meio do Comitê de Sustentabilidade.

Em complemento ao Plano Diretor de Eficiência Energética
do Bradesco, existem outras iniciativas como a adoção
de energia solar para sua rede. Em 2016, foi executado um
projeto-piloto com a implantação de painéis solares em
duas agências, que atingiram uma economia média de
35%. Com base nos resultados desse piloto, foi definida a
contratação de energia solar por meio da modalidade de
geração distribuída, envolvendo a implantação de uma
Fazenda Solar no estado de Minas Gerais, que gerará 5 MW
de energia para 150 agências naquele estado. Este projeto
encontra-se em fase contratação com previsão de implantação no segundo semestre de 2018.

Eficiência energética
Visando à contínua redução do consumo de energia,
estão em estudo: migração de algumas unidades para o
Mercado Livre de Energia; geração fotovoltaica distribuída por meio de fazendas solares; e, desenvolvimento de
sistema para o monitoramento do consumo e automação
relativo ao ar-condicionado, permitindo a melhor gestão e
controle de desperdícios.
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O Bradesco desenvolve
uma série de iniciativas
em busca da redução
do consumo de água e
energia, bem como das
emissões de Gases de
Efeito Estufa
Plano de ecoeficiência
Nosso Plano Diretor de Ecoeficiência vigente
contempla o ciclo 2016/2018 e tem o objetivo
de promover a redução do consumo de água,
energia, uso de papel para impressão e das
emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).

Água
Em 2017, instituímos a meta absoluta para a
redução do consumo de água (de concessionária, captada de poços e água pluvial),
contando com a utilização da Estação
de Tratamento de Esgoto (ETE) no Núcleo
Cidade de Deus, gerando água de reúso
sanitário e excluindo a necessidade de
aquisição de água para este tipo de uso.
Também adotamos outras iniciativas, como
processos de gerenciamento e monitoramento dos recursos hídricos consumidos.
Como resultado, obtivemos a redução em
4,5% no consumo de água.

Energia
Para 2017, instituímos a meta de redução do
consumo de energia em 1,5%. Para atingir
este objetivo, instalamos placas fotovoltaicas em duas agências, investimos na
substituição do sistema de iluminação das
agências por lâmpadas mais eficientes e
adotamos sistemas de gerenciamento e
controle, entre outras iniciativas. As ações
desenvolvidas contribuíram para a redução
de 3,4% do consumo de energia.
Toda a energia elétrica consumida pelo Bradesco vem 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.

CONSUMO DE ENERGIA DA
ORGANIZAÇÃO
(MM kWh)

576,4

542,9

524,2

2015

2016

2017

META DE 2017

reduzir o consumo
de água em

2,5%
(comparado ao ano anterior)
META DE 2018

reduzir o consumo
de água em

2,0%
(comparado ao ano anterior)

4,5%
redução

do consumo de água na Organização
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Uso de papel
Começamos 2017 com o objetivo de terminar
o ano com uma redução de 5% no uso de
papel para impressão. Comunicados internos
para o uso consciente e outras iniciativas
contribuíram para a redução de 7,7% no ano.

Gases de Efeito Estufa (GEE)
Implementamos metas por escopo e por
fonte de emissão de Gases de Efeito Estufa.
Para o Escopo 1, em 2017, instituímos a meta
de redução em 1%. No Escopo 2, a meta de
redução era de 4,7%, e, para as emissões
de Escopo 3, a meta de redução era 1,57%
para o ano de 2017. Vale ressaltar que todas
as emissões de escopo 1 e 2 de 2017 serão
100% compensadas, a partir de projeto de
reflorestamento e conservação de mata
nativa, como forma de sequestro de carbono
atmosférico.

Impacto indireto
As mudanças climáticas conferem riscos e
proporcionam oportunidades para nossos
negócios e clientes. Nossa gestão é feita
de forma integrada, considerando curto e
longo prazos.

Crédito
Alinhado à Norma de Risco Socioambiental,
nosso processo de concessão de crédito
conta com análise e monitoramento dos ris-

cos socioambientais (inclusive climáticos) de
clientes e projetos. Para isso, temos equipe
dedicada ao assunto; checklists específicos;
ferramenta de georreferenciamento (imagens de satélite) com a localização dos biomas brasileiros, unidades de conservação,
terras indígenas, cavidades naturais, áreas
contaminadas, biodiversidade, entre outras;
e rating socioambiental.
Signatários dos Princípios do Equador desde
2004, também seguimos suas diretrizes para
financiar projetos enquadrados no mencionado compromisso.

META DE 2017

reduzir o consumo
de energia em

1,5%
(comparado ao ano anterior)
META DE 2018

reduzir o consumo
de energia em

1,3%
(comparado ao ano anterior)
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Task Force on Climate-Related
Financial Disclosures
GRI 201-2

O Bradesco é uma das organizações que
apoiam o Task Force on Climate-Related
Financial Disclosures (TCFD). A força-tarefa
busca promover a divulgação de informações que permitam que instituições financeiras e investidores avaliem a exposição de
empresas aos riscos e oportunidades ligados
às mudanças climáticas.
Lançadas em junho de 2017, as recomendações do TCFD estão guiando estudos
por parte da Organização para definir
ferramentas e metodologias para avaliar,
mensurar e divulgar a exposição do Banco
às mudanças climáticas. Nesse sentido,
no último ano passamos a compor, junto
a outros 15 grandes bancos de diferentes
países, o Grupo de Trabalho criado para
implementar de forma pioneira parte das
recomendações do TCFD em sua carteira
de crédito. A iniciativa é coordenada pela

UNEP-FI, braço financeiro do Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente,
e deve concluir seus trabalhos no primeiro
semestre de 2018.
Já no Relatório de 2017, apresentamos
informações que cobrem parcialmente as
recomendações de divulgação do TCFD. A
tabela abaixo indica os conteúdos deste
Relatório.
Em junho de 2017, a Bradesco Asset Management (BRAM) assinou o Statement of Support
for the TCFD Recommendations, afirmando
seu comprometimento em promover as recomendações da TCFD, tanto no meio empresarial quanto entre os investidores. A BRAM adota em sua tomada de decisão de investimento
critérios sociais, ambientais e de governança
corporativa, alinhada aos Princípios para
Investimento Responsável (PRI).

ELEMENTOS CENTRAIS

Governança

Estratégia

Gestão de Risco

Métricas e metas

Aderência

Parcialmente

Parcialmente

Parcialmente

Parcialmente

Estrutura
organizacional,
pág. 35

Modelo de
Negócio,
pág. 22 e 23

Riscos Emergentes,
pág. 32 e 33

Ecoeficiência,
pág. 45 a 47

Sustentabilidade,
pág. 40 a 49

Estratégia
corporativa,
pág. 17 a 19

Risco
Socioambiental,
pág. 32 e 33

Risco
Socioambiental,
pág. 32 e 33

Gestão de
Fornecedores,
pág. 57

Sumário GRI –
Energia, Emissões
(Versão on-line do
Relatório Integrado)

Conteúdos

Governança de
Sustentabilidade,
pág. 41
Gestão de Riscos,
pág. 31 a 33

Produtos,
pág. 23 e 44
Ecoeficiência,
pág. 45 a 47
Gestão de
Fornecedores,
pág. 57

Sumário GRI Desempenho
Econômico,
(Versão on-line do
Relatório Integrado)
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Gestão de ativos
A Bradesco Asset Management (BRAM) é
signatária dos Princípios para o Investimento Responsável das Nações Unidas
(PRI) e, desde 2013, 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.

Em 2017, a BRAM desenvolveu metodologia de análise ASG para títulos públicos,
abrangendo Brasil, Argentina, Chile, México,
Peru e Colômbia. Com isto, a BRAM ampliou
seu escopo de análise ASG de 15,21% para
72,67% do AuM (assets under management).
Para os próximos anos, a BRAM estabeleceu
as seguintes metas relacionadas à sustentabilidade:

METAS DA BRAM PARA GESTÃO DE ATIVOS

Ano

Status

1 Cobertura de 100% dos ativos incluindo
títulos públicos brasileiros

2017

Concluído

2 Treinar 100% de analistas e gestores sobre
a norma de avaliação de investimentos
responsáveis

2018

Treinamentos realizados
em 26/10 e 04/12/2017

3 Treinar 100% das equipes do Comercial e de
Produtos sobre investimentos responsáveis

2018

Treinamentos realizados
em 26/10 e 04/12/2017

4 Reavaliar a grade de produtos SRI

2018

Em andamento

5 Revisar Norma de Investimentos Responsáveis
2018
e desenvolver procedimentos setoriais

A fazer

6 Publicação sobre pegada de carbono dos
portfólios

A fazer

2020

Seguros

Fornecedores

A Bradesco Seguros entende que os riscos
de catástrofe e ambientais, assim como os
financeiros e de negócios, fazem parte do
processo de administração das empresas, e,
além disso, enxerga a questão das mudanças climáticas, principalmente nos ramos
elementares, como uma das tendências do
mercado brasileiro de seguros.

Incentivamos a ecoeficiência em seus
processos, produtos e serviços, por meio de
avaliação socioambiental, de eventos colaborativos e do CDP Supply Chain Leadership Collaboration (SCLC). Como disseminador dessa iniciativa desde 2008, buscamos
sensibilizar nossa cadeia de suprimentos em
relação aos riscos e oportunidades decorrentes da mudança do clima.

A Bradesco Auto RE, em seus relatórios de
inspeção para avaliar os riscos patrimoniais,
inclui “recomendações/sugestões para
melhoria dos riscos” com o objetivo de minimizar as perdas, inclusive relativas a vendavais, alagamentos, entre outros eventos
potencialmente relacionados à mudança
do clima.

Em 2017, fomos avaliados no CDP Supplier
Engagement Rating com critério B, numa
classificação que varia de A para D, obtendo
um desempenho superior à média do setor.
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

A serviço de um mundo cada vez
mais conectado

CAPITAIS

ODS

8
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Em um mundo tão diverso e complexo, em
plena revolução tecnológica, acreditamos
que uma única estratégia de negócios não
é suficiente para manter a sustentabilidade do banco. Sabemos que é necessário
atrair e reter clientes fazendo com que este
processo seja constante ao longo do tempo.
Nosso desafio é endereçar produtos e serviços a uma diversidade de gerações, faixas
de renda e culturas distribuídas por um país
com a geografia como a do Brasil.

Fazemos isto acreditando na importância
do toque humano de servir, daí a relevância
de nossas agências, que também se adaptam às transformações, com o redimensionamento de suas estruturas de acordo com
o potencial da região e perfil dos clientes.
Neste contexto, dos nossos 70 milhões de
clientes1, 31,6 milhões são usuários nos canais digitais, para quem precisamos entregar a melhor experiência e jornada.

R$ 6

95%

investidos em
tecnologia e inovação

realizadas pelos canais digitais
(Internet, Mobile, Telebanco e ATM)

bilhões

das transações

15,5

24%

de transações nos canais
digitais (Internet, Mobile,
Telebanco e ATM)

das transações digitais em relação
ao ano anterior

bilhões

de crescimento

7,8

bilhões

de transações através de Bradesco
Celular (pessoas física e jurídica)
1 Clientes com operações, produtos e serviços ativos.
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PILARES TECNOLÓGICOS
Fundamentamos nossa estratégia na área
tecnológica em três pilares:

1

Reúso do numerário

Inteligência Artificial é um novo paradigma
tecnológico que pode modificar profundamente as interações com os clientes. Já há
algum tempo o Bradesco identificou o potencial da Inteligência Artificial para trazer
valor ao negócio. Desde então, começou o
processo de estudo, avaliação e planejamento para a adoção gradativa e contínua,
investindo e aperfeiçoando a BIA (Bradesco
Inteligência Artificial). A BIA visa abranger,
coordenar e disseminar projetos de inteligência artificial e computação cognitiva
na Organização. Essa é uma das iniciativas
que cumpre a missão do Bradesco de estar
na fronteira da tecnologia no setor financeiro. A BIA está sempre em evolução, traz
capacidade genuína de inovar usando um
novo paradigma e assim é percebida pelo
mercado, pela mídia e, principalmente,
pelos clientes.

Plataforma de Atendimento
Digital (PAD)

A ACELERAÇÃO DOS RECURSOS
JÁ CONSOLIDADOS

Introduzimos a máquina recicladora, uma
tecnologia em que os depósitos em dinheiro
são reaproveitados nos saques de outros
clientes. Os custos com transporte de numerário diminuíram, assim como as filas, tornando o processo mais eficiente, já que a transação é mais rápida e com menos backoffice.

Possibilita ao gerente de contas ter mobilidade plena no atendimento ao seu cliente.

Desmaterialização na contratação
de CDC Veículos
Para tornar mais ágil o processo de contratação, com redução de custos e manutenção
da segurança jurídica, desenvolvemos uma
aplicação móvel integrada com o nosso backoffice e com capacidade de coleta de assinatura por canetas digitais stylus. O cliente
pode visualizar e assinar com segurança o
contrato diretamente na tela do tablet da
Bradesco Financiamentos.

2

 ATUAÇÃO DIRECIONADA
AO PÚBLICO HIPERCONECTADO

A implementação mais recente e relevante
de inteligência artificial no Bradesco foi o
projeto BIA-Clientes, lançado em agosto de
2017. Ela surgiu após o sucesso da implementação do BIA-Agências, que ocorreu em
2016, disponibilizando inteligência artificial
para atendimento de todos os funcionários
de agências do Bradesco, iniciativa que foi
a maior implementação de IBM-Watson do
planeta.
O projeto BIA-Clientes é uma das implementações de inteligência artificial do Bradesco que oferece comodidade, agilidade e
autonomia aos clientes. A solução cognitiva
traz padronização, precisão, agilidade e
proximidade, promovendo a autonomia e a
facilidade de consulta.

SAIBA+
sobre o NEXT
acessando o link
next.me

Em 2017, lançamos o NEXT, plataforma totalmente digital que oferece um modelo de negócios inovador, voltado para acompanhar
a jornada dos clientes e auxiliá-los. Uma vez
que o usuário faz o download do aplicativo
“NEXT – Faz Acontecer” no celular, passa a
contar com experiências e funcionalidades,
em linguagem simples, direta e intuitiva. O
cliente pode definir objetivos, fazer “vaquinhas”, criar orçamentos mensais e definir
como quer distribuir seus gastos em diferentes categorias. O NEXT alerta o usuário
quando não estiver cumprindo seu objetivo.
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3

 UM HUB DE SERVIÇOS
FINANCEIROS CADA VEZ MAIS
INOVADOR

inovaBra inteligência artificial
Um centro de excelência composto por
cientistas de dados, responsável pela
aplicação de inteligência artificial e computação cognitiva na Organização (Centro
de Excelência Bradesco Inteligência Artificial
– CEBIA).

inovaBra lab

inovaBra
Para ampliar continuamente nossa capacidade de inovar num cenário de constante
transformação, construímos o inovaBra.
Trata-se de uma plataforma criada para
promover a inovação, dentro e fora do Bradesco, uma missão que cumprimos por meio
de um ecossistema de programas baseados, principalmente, na co-inovação. Ou
seja, a colaboração entre banco, empresas,
startups, investidores, mentores e as próprias equipes internas para endereçar os
desafios e a sustentabilidade dos negócios
em longo prazo. Ele é composto de oito
instrumentos:

inovaBra startups
Nosso programa de inovação aberta foi
criado sob a óptica de estabelecer parcerias estratégicas com startups para buscar
novos modelos de negócio aplicáveis ou
adaptáveis aos produtos e serviços da Organização. Este programa dá a oportunidade para startups trabalharem com clientes
reais, testarem soluções na prática e crescerem em escala. Entrando no seu quarto
ano, já soma mais de 2.500 participantes.

inovaBra ventures
Fundo de Investimentos no modelo corporate venture, com R$ 100 milhões de capital
para investir em startups.

inovaBra polos
Programa de inovação interna que reúne
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.

Um espaço de 1.700 m2 localizado no núcleo
Bradesco em Alphaville, que centraliza 16
laboratórios das áreas de tecnologia e
negócio para acelerar o processo de prototipação, experimentação, homologação
e hackathons, a partir de um modelo de
trabalho colaborativo com grandes parceiros de tecnologia.

inovaBra habitat
Um centro de co-inovação com mais de 22
mil m2, situado no grande polo econômico
de inovação e cultural de São Paulo, onde
grandes empresas, startups, investidores e
mentores trabalham de forma colaborativa para inovar e gerar negócios. 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.

inovaBra hub
Para conectar todas as frentes, o Bradesco
desenvolveu uma plataforma digital colaborativa para que todos os participantes
desse ecossistema possam se conectar,
sem fronteiras. Empresas, startups e profissionais de empreendedorismo e inovação
têm acesso a conteúdos exclusivos, trocam
experiências e realizam negócios.

inovaBra internacional
Ambiente de inovação em Nova York, com
radar na inovação global, num espaço de
trabalho colaborativo para imersão de
times internos em tendências tecnológicas
e comportamentais mundiais e prospecção
de startups internacionais.

SAIBA+
Acesse
www.inovabra.com.br

54

STAKEHOLDERS

Relações de valor, relações
de confiança

CAPITAIS

ODS

1

STAKEHOLDERS

4

8

17

CL

PI

AI

F

G CD

55

BRADESCO RELATÓRIO INTEGRADO 2017

GESTÃO DE PESSOAS
Nossa política de gerenciamento de
Recursos Humanos é pautada na excelência, no respeito e na transparência em
nossas relações, no contínuo investimento
no desenvolvimento dos nossos funcionários e colaboradores, no compartilhamento do conhecimento e na valorização
do ser humano, sem nenhum tipo de
discriminação.
Acreditamos que equipes altamente
capacitadas e com oportunidades para
construírem consistentes carreiras superam metas e apresentam excelentes
resultados, contribuem para a solidez da
marca Bradesco e também para o alcance de nossos objetivos estratégicos. Por
este motivo, somos um Banco de carreira
interna, na qual os funcionários entram
em cargos de base e são promovidos de
acordo com a evolução de sua experiência profissional.
O processo de desenvolvimento de nossos
profissionais conta com um mapeamento
de competências para todos, por meio do
qual o Departamento de Recursos Humanos
identifica os pontos fortes e as necessidades
individuais para o desenvolvimento de cada
funcionário, definindo um plano de capacitação para que ele se torne apto a assumir
desafios. A Avaliação de Potencial Baseada
no Mapeamento de Competências é predefinida e padronizada.
Investimos também na capacitação por
meio da UniBrad e a Universidade do
Conhecimento do Seguro (Universeg),
fomentando o desenvolvimento profissional e acompanhando as tendências
sobre novas competências surgidas com a
revolução digital.
A seguir, alguns destaques da área de Recursos Humanos em 2017.

Plano de Sucessão
Em 2017, decidimos formalizar nosso programa de encarreiramento e estruturamos
o Plano de Sucessão, que tem como objetivo garantir uma base de funcionários
plenamente aptos para atuar em posições

estratégicas, consolidando a política de
aproveitamento interno, a execução de
nossas estratégias e a perenidade de
nossos negócios. Esse processo tem como
premissa garantir à Organização a continuidade de seu foco em inovação, competitividade e plenitude de potencial.
Por meio de uma metodologia específica, são identificadas as posições críticas
de cada Departamento. Na sequência,
inicia-se a identificação dos funcionários que apresentam potencialidade para
liderança ou para funções especializadas e pessoas-chave de conhecimento
específico, por meio de comissões com as
lideranças, utilizando ferramentas como
mapeamento de competências, avaliação
de desempenho, perfil de cargo, carreira e
perspectiva de evolução.

Semana de Inovação e 1° Hackathon
Realizamos em 2017 a Semana de Inovação e 1° Hackathon Bradesco, eventos com
uma série de palestras sobre as principais
tendências de inovação e novas tecnologias. O Hackathon, especificamente, foi
desenvolvido com funcionários e teve a
participação de líderes das nossas áreas
de inovação, com a proposta de cocriação
de soluções para a nossa sede administrativa, Cidade de Deus, com base no tema
“Cidades inteligentes”.

Desenvolvimento de lideranças
O Mentoring, implantado em 2015 na Bradesco Seguros para reforçar o papel dos
líderes, foi expandido em 2017 para diversas áreas do Banco. O programa possibilita o alinhamento e o compartilhamento
de conhecimentos, fortalecendo a cultura
de feedback e proporcionando desenvolvimento pessoal e profissional tanto para
o mentor quanto para o mentorado.

Turnover
Nossos índices de turnover são historicamente menores que a média do mercado.
Em 2017, houve impacto do nosso Plano de
Desligamento Voluntário Especial (PDVE),
que obteve a adesão de 7,4 mil funcionários,
o que proporcionará uma redução de custo
recorrente anual de R$ 1,5 bilhão em despe-
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sas com pessoal. O efeito do PDVE, por sua
natureza voluntária, constitui uma exceção.

Melhor Lugar para Trabalhar
Compartilhamos com todos os nossos funcionários e colaboradores a satisfação e a
importância de estarmos incluídos em índices
pautados na qualidade das relações e do
ambiente de trabalho. Em 2017, cerca de
14,7 mil funcionários, em todos os níveis da
estrutura, de todas as linhas de negócios e
atividades, tiveram a oportunidade de responder voluntariamente às pesquisas sobre
clima organizacional por meio de questionários e entrevistas. Eles avaliaram itens como
ambiente de trabalho, benefícios, remuneração, desenvolvimento profissional, ética,
cidadania e a responsabilidade social das
empresas. Nosso objetivo, ao participar desses processos, é promover e valorizar a transparência, o respeito e a confiança, de modo

RH parceiro de negócios
Corroborando a visão definida em 2015 no planejamento estratégico
de Recursos Humanos, o Departamento de RH avança para tornar-se cada vez mais o parceiro de negócio e agente transformador
para o alcance dos resultados e perenidade da Organização. Os
objetivos são materializados por meio de projetos e acompanhados
pelo Escritório de Projetos, para garantir a sua execução. Destacamos algumas ações de 2017:
O Modelo de Consultoria Interna RH contou com processos de
comunicação, formação de consultores e entrada efetiva destes
profissionais nas dependências dos clientes internos, permitindo ao
RH estar alinhado às estratégias do negócio e participando das
decisões sobre pessoas.
Em relação a saúde e segurança, implantamos o modelo de gestão
de saúde integrada, que revisou e reestruturou a forma de atuação
do RH com foco na promoção do bem-estar, prevenção, gestão e
acolhimento dos funcionários.
O projeto Qualidade do Feedback foi criado para apoiar o processo de desenvolvimento de lideranças e consiste na adoção de um
modelo de avaliação de feedback, com base nos dados recebidos sobre desempenho dos funcionários. Em 2017, foram realizados
pilotos em algumas dependências com estímulos à prática entre
líder e liderado. Em 2018, durante o primeiro semestre, o modelo será
aplicado em toda a Organização.

a garantir 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.
 Integramos, em 2017, pelo 19o ano, a lista
do Guia Você S/A – As Melhores Empresas
para Você Trabalhar.
 O Guia Você S/A apresenta o índice
de felicidade no trabalho, no qual nos
destacamos por proporcionar aos nossos
funcionários um ambiente corporativo positivo, primando pelo bem-estar de todos.
 Mais uma vez, em 2017, o Bradesco foi
eleito uma das Melhores Empresas para
Trabalhar no Brasil, em pesquisa elaborada pelo Great Place To Work Institute
(GPTW), publicada em edição especial da
revista Época. Classificamo-nos entre as
35 Melhores do Brasil.
 Ainda pelo GPTW, o Banco Bradesco conquistou o segundo lugar entre as Melhores
Empresas para Trabalhar em Barueri e
região. A Bradesco Seguros recebeu a
quinta colocação nesse ranking regional.
 Pelo 14o ano consecutivo, fomos destaque
na pesquisa As Melhores na Gestão de
Pessoas, da revista Valor Carreira, realizada pelo jornal Valor Econômico.
 Integramos, pelo sétimo ano consecutivo,
o ranking da pesquisa As Melhores Empresas para Começar a Carreira, do Guia
Você S/A. A pesquisa envolveu jovens com
idade entre 18 e 26 anos.
 Fomos, mais uma vez, escolhidos uma das
Empresas Mais Admiradas pelos RHs, em
pesquisas realizadas pela revista Gestão
RH. Por essa mesma consultoria, figuramos, mais uma vez, na lista das Melhores
Empresas em IDHO – Indicador de Desenvolvimento Humano Organizacional, com
destaque na dimensão Sustentabilidade.
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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.

Segurança e bem-estar
Garantir a segurança e o bem-estar dos funcionários configura um dos pilares de nossa
estratégia de Gestão de Pessoas, o que se
traduz na atenção à saúde, à segurança
e ao bem-estar do time, expressada nas
premissas da Política de Gerenciamento dos
Recursos Humanos da Organização. Em 2017,
realizamos importantes ações para disseminar orientações sobre saúde e segurança, como reuniões presenciais em todas as
Diretorias Regionais, audioconferências com
Gerentes Gerais e Administrativos e encontros de Orientação Postural individualizada,
com visitas de fisioterapeutas a todos os
Departamentos.
Desde 2013, o Bradesco vem conduzindo a
SIPAT Digital, um projeto pioneiro e que vem
sendo inovado a cada ano com novos formatos e ampliado sua atratividade. Estimula
o equilíbrio entre vida pessoal e profissional,
a produtividade e reforça os cuidados com
a segurança no trabalho. Incentiva ainda a
qualidade de vida e criação de um ambiente
de trabalho mais saudável e feliz. Além de ser
uma proposta mais democrática de acesso a
todos os funcionários, oferece maior interatividade, conforto e flexibilidade para as
necessidades de cada um.

UniBrad
A UniBrad recebeu em 2017 o prêmio GlobalCCU Awards (instituto global Council of
Corporate Universities) de melhor universidade corporativa do mundo. A Universidade
trabalha para que o sistema de Educação
Corporativo dedique esforços para atender aos objetivos estratégicos do Bradesco, dando ciência a cada funcionário de
que sua participação é determinante para
carreira e para os resultados da Organização, criando assim condições para que

os objetivos individuais e coletivos sejam
alcançados.
Com inovações e formas diferentes de
aprendizagem, adotamos metodologias
que garantem a experiência completa do
educando – atendendo desde a base até
a mais alta liderança –, e dedica-se ao
constante aprimoramento das práticas,
dos meios e dos recursos educacionais,
acompanhando as inovações tecnológicas
e o acesso aos meios digitais. Sua capilaridade abrange todo o território nacional.
Além das modalidades presenciais e telepresenciais, realizadas em 15 campi, são
oferecidos cursos a distância como e-learning, videotreinamento, cartilhas, biblioteca
virtual e jogos mobile.

Gestão de
Fornecedores
Nosso relacionamento com fornecedores é regido 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 BMF&BOVESPA, e do Dow
Jones Sustainability Index (DJSI).
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.

Novos fornecedores
Em 2017, homologamos 1.151 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 portal de
fornecedores do
Bradesco: bradesco
fornecedores.com.br
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RELACIONAMENTO COM CLIENTES
O relacionamento com os clientes é considerado vital para a Organização. Dispomos
de uma série de canais de atendimento e
equipes estruturadas para responder às
demandas, críticas e sugestões dos clientes.
Um exemplo da qualidade de nossa atuação nesta área foi o recebimento, em 2017,
do Prêmio Ouvidorias Brasil, concedido pela
Associação Brasileira das Relações Empresa
Cliente (Abrarec), pela sexta vez consecutiva,
às Ouvidorias do Banco e da seguradora
Bradesco. Somos o único banco a ganhar
esse prêmio em todas as edições.

Alô Bradesco
O Alô Bradesco, criado em 1985, é um canal
de atendimento de manifestações e reclamações dos clientes e usuários. Neste
trabalho, instituímos a Gestão Alô Bradesco
com o intuito de assegurar a eficácia de
nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), a primeira instância do contato
com os clientes.

De olho no
relacionamento
com os nossos clientes

Ouvidorias

Smart

Em segunda instância, contamos com ouvidorias independentes, uma para clientes do
Banco e outra para clientes da Seguradora.
Com a missão de representar o cliente com
imparcialidade, a Ouvidoria é regida pelo
seu Planejamento Estratégico, composto por
15 objetivos estratégicos, 35 indicadores e 54
iniciativas para nortear a atuação da Ouvidoria do Banco.

O Banco tem aprimorado a sua estratégia de relacionamento com o cliente, baseada em uma plataforma
de CRM. Com isso, lançou uma plataforma digital, que
oferece uma visão 360° dos clientes. O sistema permite entender o comportamento e a propensão de cada
cliente, aumentando sensivelmente a taxa de efetivação
de vendas. No primeiro semestre de 2017, o crescimento na
efetividade das vendas por este canal foi de 30%.

Sinergia

Pesquisa de satisfação

Em junho de 2017, integramos a Gestão Alô
Bradesco com a Ouvidoria do Banco, buscando maior sinergia e eficácia no tratamento das manifestações dos clientes e usuários.
Com isso, passamos a ter uma ampla visão
da jornada do cliente na Organização. Nossa
Ouvidoria tem o compromisso de responder
a 80% do volume de reclamações recebidas
no canal Alô Bradesco em até três dias úteis,
sendo que o Decreto 6.523 estabelece o prazo máximo de cinco dias úteis.

Além disso, realizamos sistematicamente pesquisas em todas as áreas nas quais atuamos para verificar as percepções dos nossos clientes.
Em 2017, implantamos a pesquisa de NPS (Net Promoter Score), com o objetivo de avaliar de forma criteriosa
a Recomendação dos clientes em relação aos nossos
canais de atendimento, produtos e serviços. Os resultados desta pesquisa têm sido utilizados pela Organização
para implementar ações que visem melhorar a qualidade
e as soluções de atendimento para os nossos clientes. A
pesquisa é nacional e compreendeu todos os segmentos
em que atuamos no varejo e atacado.
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Redes Sociais
Utilizamos as redes sociais para criar conexões
genuínas e perenes com diversas comunidades.
Com linguagem natural, adequada ao ambiente
de rede, mantemos conteúdo próprio e co-criado
com os creators (criadores de conteúdo como
youtubers, blogueiros, artistas etc.).

5

milhões
de curtidas

359

82%

do Bradesco impactaram as
pessoas mais de

alcançada

conteúdos

de positividade

377

5,6

de vezes

de seguidores

milhões

262

milhões

de visualizações acumuladas

milhões
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RELACIONAMENTO COM
ACIONISTAS E INVESTIDORES
Nossa atuação em Relações com Investidores se dá pelo Departamento de Relações com o Mercado, cuja principal função
é 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.

Apoio a iniciativas
Com o objetivo 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, integramos um grupo de trabalho de Educação
Financeira da Febraban (Federação Brasileira de Bancos).
Também apoiamos a Associação de Educação Financeira do Brasil
(AEF), cujo objetivo é promover o tema no Brasil, dedicando-se ao
desenvolvimento de tecnologias sociais e educacionais.

RELACIONAMENTO COM ÓRGÃOS
REGULADORES
Contamos com uma série de políticas referentes ao cumprimento de leis e regulamentações. Em 2017, o Banco consolidou o Departamento de Compliance, Conduta e Ética
(DCCE) com o objetivo de apoiar o Conselho
de Administração e a Diretoria-Executiva
na condução do Programa Corporativo de
Compliance, verificando a conformidade dos
negócios e oferta de produtos desenvolvidos
pela Organização, de acordo com as legislações e regulamentações aplicáveis, nacionais
e internacionais, assim como as autorregulamentações a que aderimos.
Em seguimento às atividades já iniciadas,
O DCCE constituiu a Política Corporativa
de Conformidade (Compliance) e atualizou
a Norma Corporativa ao Atendimento às
Requisições Regulatórias, com o propósito
de dar maior consistência e completude ao
processo de relacionamento com os órgãos
reguladores.

Atuamos incisivamente no esforço de promover a inclusão financeira, criando produtos e serviços para clientes de todas as
faixas de renda, oferecendo acessibilidade
física, canais digitais e educação financeira.

Inclusão e Educação Financeira

SAIBA+
Nosso portal sobre
educação financeira
pode ser acessado no
link: banco.bradesco/
html/classic/
educacao-financeira/

Produtos e Serviços

RELACIONAMENTO
COM A COMUNIDADE
A presença do Bradesco em todos os municípios brasileiros reforça o nosso relacionamento com a comunidade, potencializando
o contato com todas as classes sociais e
regiões dos mais diversos perfis econômicos.
Com nossa estrutura, que reúne mais de 60
mil pontos de atendimento e mais de 30 mil
gerentes multiplataforma de atendimento
atuando para o Banco e para seguradora.

No fim de 2017, o Brasil possuía 60,4 milhões
de pessoas com dívidas em atraso, das
quais 40% são cronicamente endividadas.
Entre os países emergentes, temos o pior
nível de poupança, apenas 14% do Produto
Interno Bruto. Consideramos a educação
financeira imprescindível para reverter este
quadro e promover o desenvolvimento econômico e social em nosso país.

SAIBA+
Nossos produtos
e serviços que
promovem inclusão
financeira podem ser
conhecidos em:
goo.gl/hAV5WZ

Somos 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). Este trabalho nos permitiu,
em 2016, fechar um acordo com um grupo
de bancos internacionais e a International
Finance Corporation (IFC), do Banco Mundial,
para oferecer um empréstimo de US$ 375
milhões destinado 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.
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Produtos e serviços que promovem
a inclusão financeira
Microsseguro Acidente
Premiável Losango

a partir de R$ 9,60, assegura acidentes pessoais com cobertura de R$ 10
mil em caso de morte acidental.

Microsseguro Proteção em
Dobro

primeiro microsseguro autorizado pela
SUSEP. Cobre incêndio para a residência e morte acidental, agregando
assistência funeral individual.

Microsseguro Proteção Pessoal
Losango

coberturas de Desemprego Involuntário, Invalidez Permanente Total por
Acidente e Morte Acidental. Pode ser
contratado nas lojas parceiras da
Losango.

Seguro Primeira Proteção
Bradesco

cobre acidentes pessoais com custo
mensal de R$ 5,50 e agrega assistência funeral individual.

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.

Conta Universitária

pode ser aberta sem comprovação
de renda e dispõe de produtos e
serviços exclusivos.

Programas de recompensas

resgate de pontos para instituições
beneficentes parceiras permite ao
associado contribuir com projetos
sociais e ambientais.

Cartão AACD

repasse de parte do valor da anuidade do cartão.

Click Conta Bradesco

Cartão Bradesco
SOS Mata Atlântica

promove a educação e o conhecimento sobre o bioma, mobilizando,
capacitando e estimulando o exercício da cidadania socioambiental.

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.

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.

inclui orientação em educação
financeira, destinada aos jovens de
até 17 anos, que podem usá-la para
receber a mesada ou outros créditos.

Agência flutuante

A embarcação Voyager V percorre
um trajeto de 1.600 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
indígenas, que anteriormente não
tinham acesso a serviços financeiros.
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APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Trabalhamos em muitas iniciativas de
cunho social, esportivo e cultural, como
forma de estimular o desenvolvimento das
comunidades onde está presente. Em 2017,
destacamos:

Programa Educação
Promove atividades educacionais gratuitas, complementares ao ensino regular,
para cerca de 400 crianças e adolescentes de oito instituições de acolhimento em
Curitiba (PR) e região metropolitana. Em
parceria com fornecedores locais e com
apoio do Poder Público, o Bradesco oferece assistência médica, educação complementar de Português e Matemática e
aulas de iniciação musical e canto coral.

Parceria Comunitas – Juntos pelo
Desenvolvimento Sustentável
Trata-se de uma coalizão de líderes empresariais para fortalecer a gestão pública,
promover o desenvolvimento local e melhorar
os serviços à comunidade, colaborando com
desenvolvimento social e econômico do Brasil.
O Bradesco apoia a iniciativa desde o início,
em Santos (SP). O Programa tem a capacidade de atingir mais de 24 milhões de cidadãos,
com mais de 70 frentes de trabalho nas 12
cidades.

Parceria Fundação Amazonas
Sustentável – Projeto DICARA
O foco deste projeto é o desenvolvimento integral para criança 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. A iniciativa já beneficiou
quase 1.300 crianças e adolescentes de três
unidades de conservação.

Foto: Ronaldo Aguiar

Acessibilidade

Fundação Bradesco
A Fundação Bradesco é inspiradora das ações de sustentabilidade da instituição. Suas atividades são autônomas e o
Bradesco está inserido em sua visão e filosofia de trabalho.
Fundada em 1956, a instituição sem fins lucrativos é o maior
empreendimento filantrópico educacional do Brasil, atuando
na Educação Básica – da Educação Infantil ao Ensino Médio e
Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Trabalha ainda
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. Atualmente,
beneficia 96.754 alunos, em 40 escolas distribuídas de Norte a
Sul do Brasil, em regiões de maior vulnerabilidade econômica.
A sede está localizada na Cidade de Deus, em Osasco (SP).
Adicionalmente, mais de 608 mil alunos estudam na Escola
Virtual, com mais de 90 cursos on-line gratuitos.

Desde 1998, oferecemos soluções de acessibilidade às pessoas com deficiência. São
diversas ferramentas inovadoras, distribuídas
gratuitamente como cartões em alto relevo,
extratos e kit em braile com fonte ampliada,
token DV (dispositivo de segurança eletrônico
que gera e verbaliza as senhas numéricas
e pode ser solicitado nas agências), entre
outras soluções. Em 2017, tomamos uma série
de iniciativas com o objetivo de estreitar o relacionamento com a comunidade de pessoas
com deficiência auditiva, como o saque em
Libras na rede de autoatendimento.

Educação Financeira
A educação financeira é imprescindível para
promover o desenvolvimento econômico e
social em nosso país.
Além das iniciativas mencionadas na pág. 60,
temos o portal Educação Financeira, voltado
para a capacitação de crédito responsável, planejamento financeiro e orientações
sobre orçamento doméstico. São 24 cursos
gratuitos. Outro recurso é o blog Saber para
Crescer, que aborda mensalmente cerca de 12
temas relacionados à educação financeira.
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Órgãos da Administração
Conselho de Administração
Presidente
Luiz Carlos Trabuco Cappi
Vice-Presidente
Carlos Alberto Rodrigues
Guilherme
Membros
Denise Aguiar Alvarez
João Aguiar Alvarez
Milton Matsumoto
Aurélio Conrado Boni
Diretoria
Diretores Executivos
Diretor-Presidente
Luiz Carlos Trabuco Cappi
Diretores Vice-Presidentes
Domingos Figueiredo de Abreu
Alexandre da Silva Glüher
Josué Augusto Pancini
Maurício Machado de Minas
Marcelo de Araújo Noronha
André Rodrigues Cano
Octavio de Lazari Junior
Diretores Gerentes
Luiz Carlos Angelotti
Denise Pauli Pavarina
Moacir Nachbar Junior
Cassiano Ricardo Scarpelli
Eurico Ramos Fabri
Renato Ejnisman
Walkiria Schirrmeister Marchetti
Rômulo de Mello Dias

Lucio Rideki Takahama
Marcelo Frontini
Marcelo Santos Dall’Occo
Marcio Henrique Araujo Parizotto
Marcos Aparecido Galende
Marlos Francisco de Souza Araujo
Mauricio Gomes Maciel
Paulo Aparecido dos Santos
Paulo Manuel Taveira de Oliveira
Ferreira
Roberto de Jesus Paris
Waldemar Ruggiero Júnior
Diretores
Albert Adell Roso
Alexandre Cesar Pinheiro Quercia
Antonio Daissuke Tokuriki
Antranik Haroutiounian
Carlos Henrique Villela Pedras
Carlos Leibowicz
Edilson Dias dos Reis
Edmir José Domingues
Fernando Freiberger
Fernando Honorato Barbosa
Gilvandro Matos Silva
Jefferson Ricardo Romon
José Augusto Ramalho Miranda
Juliano Ribeiro Marcílio
Manoel Guedes de Araujo Neto
Paulo Eduardo Waack
Roberto Medeiros Paula

Diretores Regionais
Ademir Aparecido Correa Junior
Alberto do Nascimento Lemos
Almir Rocha
Altair Naumann
Amadeu Emilio Suter Neto
André Ferreira Gomes
Diretores Adjuntos
Antonio Piovesan
Aurélio Guido Pagani
Carlos Alberto Alástico
Guilherme Muller Leal
César Cabús Berenguer Silvany
Luiz Carlos Brandão Cavalcanti Junior Delvair Fidêncio de Lima
Rogério Pedro Câmara
Francisco Assis da Silveira Junior
João Carlos Gomes da Silva
Francisco Henrique França Fernandes
Bruno D’Avila Melo Boetger
Geraldo Dias Pacheco
João Alexandre Silva
Diretores Departamentais
João Pedro da Silva Villela
Amilton Nieto
Joel Queiroz de Lima
André Bernardino da Cruz Filho
José Flávio Ferreira Clemente
Antonio Carlos Melhado
José Roberto Guzela
Antonio Gualberto Diniz
Nelson Veiga Neto
Antonio José da Barbara
Osmar Sanches Biscuola
Carlos Wagner Firetti
Paulo Roberto Andrade de Aguiar
Clayton Camacho
Edilson Wiggers
Comitê de Auditoria
Edson Marcelo Moreto
Milton Matsumoto - Coordenador
Fernando Antônio Tenório
Paulo Roberto Simões da Cunha
Frederico William Wolf
Wilson Antonio Salmeron Gutierrez
Glaucimar Peticov
Hiroshi Obuchi
João Albino Winkelmann
José Ramos Rocha Neto
José Sergio Bordin
Layette Lamartine Azevedo Júnior
Leandro José Diniz

Conforme publicação de resultados do 4T17.

Comitê de Remuneração
Luiz Carlos Trabuco Cappi
- Coordenador
Carlos Alberto Rodrigues Guilherme
Milton Matsumoto
Valdirene Soares Secato
(membro não Administrador)

Comitê de Sucessão e Nomeação
Luiz Carlos Trabuco Cappi
- Coordenador
Carlos Alberto Rodrigues Guilherme
Milton Matsumoto
André Rodrigues Cano
Glaucimar Peticov

Comitê de Controles Internos
e Compliance
Carlos Alberto Rodrigues Guilherme
- Coordenador
Milton Matsumoto
Aurélio Conrado Boni
Domingos Figueiredo de Abreu
Alexandre da Silva Glüher
Josué Augusto Pancini
Maurício Machado de Minas
Marcelo de Araújo Noronha
André Rodrigues Cano
Octavio de Lazari Junior
Moacir Nachbar Junior
Clayton Camacho
Edilson Wiggers
Frederico William Wolf
Marlos Francisco de Souza Araujo

Comitê de Sustentabilidade
Luiz Carlos Angelotti - Coordenador
Luiz Carlos Trabuco Cappi
Carlos Alberto Rodrigues Guilherme
Milton Matsumoto
Aurélio Conrado Boni
Domingos Figueiredo de Abreu
Alexandre da Silva Glüher
Josué Augusto Pancini
Maurício Machado de Minas
Marcelo de Araújo Noronha
André Rodrigues Cano
Octavio de Lazari Junior
Denise Pauli Pavarina
Moacir Nachbar Junior
Aurélio Guido Pagani
Marcos Aparecido Galende

Comitê de Conduta Ética
Carlos Alberto Rodrigues Guilherme
- Coordenador
Milton Matsumoto
Aurélio Conrado Boni
Domingos Figueiredo de Abreu
Alexandre da Silva Glüher
Josué Augusto Pancini
Maurício Machado de Minas
Marcelo de Araújo Noronha
André Rodrigues Cano
Octavio de Lazari Junior
Denise Pauli Pavarina
Moacir Nachbar Junior
Clayton Camacho
Edilson Wiggers
Frederico William Wolf
Glaucimar Peticov
Nairo José Martinelli Vidal Júnior
Comitê de Gestão Integrada
de Riscos e Alocação de Capital
Alexandre da Silva Glüher
- Coordenador
Domingos Figueiredo de Abreu
Josué Augusto Pancini
Maurício Machado de Minas
Marcelo de Araújo Noronha
André Rodrigues Cano
Octavio de Lazari Junior
Luiz Carlos Angelotti
Moacir Nachbar Junior
Marlos Francisco de Souza Araujo
Comitê de Riscos
José Alcides Munhoz - Coordenador
Carlos Alberto Rodrigues Guilherme
Aurélio Conrado Boni

Comitê Executivo de Divulgação
Alexandre da Silva Glüher
- Coordenador
Domingos Figueiredo de Abreu
André Rodrigues Cano
Octavio de Lazari Junior
Luiz Carlos Angelotti
Moacir Nachbar Junior
Antonio José da Barbara
Carlos Wagner Firetti
Marcelo Santos Dall’Occo
Marcos Aparecido Galende
Oswaldo Tadeu Fernandes
Haydewaldo R. 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
João Sabino
Reginaldo Ferreira Alexandre
Ouvidoria
Nairo José Martinelli Vidal Júnior
- Ouvidor
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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

referidas no parágrafo “Critérios para elaboração 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

Responsabilidades da Administração
do Bradesco

Nossa responsabilidade é de examinar as
informações de sustentabilidade constantes da versão resumida do Relatório Integrado elaboradas 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.

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

A KPMG Auditores Independentes (“KPMG”)
aplica as normas brasileira e internacional
sobre controle de qualidade, e consequentemente, mantém um sistema abrangente

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 2017, 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”.
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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.

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 2017, foram elaboradas
pela Administração do Bradesco com base
nos critérios descritos no item “Sobre o Relatório – Nosso Processo de Relato” 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.
Baseado 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, 07 de março de 2018
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

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

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

CRÉDITOS
Coordenação geral
Bradesco - Departamento de Relações
com o Mercado
Consultoria parceira (Coordenação
editorial consultoria GRI e design)
Report Sustentabilidade
Fotografia
Alexandre Fatori
Clodoir Oliveira
Egberto Nogueira
Maurino Borges

Ilustrações
Bruno Algarve
Auditoria
KPMG
Impressão e acabamento
Stilgraf

