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Alguns números inclusos neste relatório foram submetidos a ajustes de arredondamento. 

Assim sendo, os valores indicados como totais em alguns quadros podem não ser a soma aritmética dos números que os precedem. 

Variações percentuais não apresentadas nos quadros deste relatório, estão relacionadas, em sua maioria, a saldos de baixo valor quando 
comparados com os demais períodos apresentados. 





 

O Covid-19 tem gerado grandes desafios e incertezas no mundo. Desde o início da pandemia, nossas ações têm levado em 
consideração as orientações do Ministério da Saúde. Instauramos um comitê de crise formado pelo Diretor-Presidente, todos 
os Vice-Presidentes e pelo CRO (Chief Risk Officer), que reúne-se diariamente e reporta, periodicamente, ao Conselho de 
Administração, as avaliações sobre a evolução do Covid-19 e seus reflexos nas operações. Além disso, temos uma Comissão 
de Riscos, que tem papel importante na verificação de vários pontos e alcances dessas ações na Organização. Acionamos o 
Plano de Continuidade de Negócios (PCN), e desde a segunda quinzena de março de 2020, intensificamos as ações internas 
e externas, de forma consistente e tempestiva, com o objetivo de minimizar os impactos envolvidos. 

 

Orientação sobre higienização 
e cuidados, por meio de 
mídias e cartilha Bradesco 
Saúde 
Dispensa imediata dos grupos 
de risco, estagiários e 
aprendizes (por tempo 
indeterminado) 
Horários flexíveis 
Revezamento de equipes 
Antecipação do 13° salário 

Adesão ao movimento 
#nãodemita – pacto para 
preservação de empregos 
Programa Viva Bem: protocolo 
de acompanhamento por 
profissionais da saúde, 
atendendo aos funcionários e 
familiares com sintomas do 
Covid-19 
Antecipação da campanha 
interna de vacinação da gripe 

Estamos em plena capacidade operacional para desempenhar, tanto as funções administrativas (BackOffice) como as 
dos nossos times comerciais / rede de agências, para servir nossos clientes, seguindo todos os procedimentos de segurança 
orientados pelo Ministério da Saúde, destacando a utilização de máscaras, a disponibilização de álcool em gel para 
funcionários e clientes e adoção de distância mínima entre clientes no ambiente das agências. 

Ações emergenciais com o compromisso de garantir mais segurança no modelo de atendimento e novas alternativas para 
adiar o pagamento de parcelas de empréstimos e financiamentos, proporcionando opções de reorganização financeira com 
condições diferenciadas e liberação direto pelo app. 

 

Intensificação do trabalho em HHome Office 

90%  do pessoal  
da matriz e escritórios 

50%  do pessoal  
de agências  

Mais próximos do que nunca  
mesmo à distância  

Comunicação diária e transparente com a nossa 
maior fortaleza: PPessoas.  

Cuidados com a Saúde e Bem Estar e Segurança da 
Informação: campanhas e mídias internas com 
orientações sobre utilização do VPN e melhores 

práticas de trabalho em casa  
LIVE OFFICE bradesco: vídeos de funcionários 
compartilhando experiências do home office. 

PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS  GRANDES EMPRESAS  
PProrrogação em até 60 dias 
de pagamento das parcelas 
de empréstimos e 
financiamentos para 
clientes em dia ou em 
atraso de até 59 dias, com 
taxa de juros do contrato 
original mantida após o 
recálculo de parcelas 

Financiamento de folhas de 
pagamento por meio do Programa 
Emergencial de Suporte a Emprego 
(PESE), com 6 meses para 
vencimento da primeira parcela, 
prazo de 30 meses para pagamento 
com taxas de juros de 3,75% a.a. 
Prorrogação em até 60 dias de 
pagamento das parcelas de 
empréstimos e financiamentos para 
clientes em dia ou em atraso de até 
59 dias, com ttaxa de juros do 
contrato original mantida após o 
recálculo de parcelas 

Linhas de ccapital de ggiro para apoiar 
a necessidade imediata de caixa 
Prorrogação em até 60 dias de 
pagamento das parcelas de 
empréstimos e financiamentos 
para clientes em dia ou em atraso 
de até 59 dias, com ttaxa de juros do 
contrato original mantida após o 
recálculo de parcelas 



Canais de Atendimento – agilidade, flexibilidade e eficiência  
Têm papel fundamental no atendimento aos clientes nesse momento de crise. Houve ampliação do 
número de clientes realizando atividades de banking e aumento significativo no número de 

transações pelo internet banking e mobile.
Rapidez na Implementação – Fomos bastante ágeis na iimplementação das medidas aprovadas pelo Governo. 
Desde o dia 30 de março, os canais de atendimento foram adaptados para capturar o pedido de prorrogação 
de contratos. Além disso, o novo financiamento de folha de pagamento foi disponibilizado aos clientes no 
primeiro dia útil após a regulamentação oficial do produto ser publicada pelo Banco Central, com limite pré-
aprovado para contratação no canal Net Empresas. O Bradesco foi escolhido como um agente viabilizador do pagamento do Programa de 
Auxílio Emergencial – o programa é um benefício concedido pelo Governo Federal, processado pela Caixa Econômica Federal, com o 
objetivo de proteger financeiramente ttrabalhadores informais, mmicroempreendedores individuais (MEI), aautônomos e ddesempregados 
durante a pandemia do coronavírus. 
Intensificação na Comunicação – Reforçamos a comunicação com nossos clientes, enviando SMS e mensagens pelo aplicativo, sobre aa 
disponibilidade e uuso dos canais digitais, bem como as novas funcionalidades e serviços disponíveis. No site institucional 
(banco.bradesco/coronavirus) está disponível um guia completo com catálogo de orientações sobre os produtos e serviços. 
Negócios Remotos – DDisponibilizamos 36 mil gerentes de conta equipados e prontos para realização de negócios e transações, oferecendo 
consultoria a clientes por áudio ou vídeo conferência, auxiliando a vida financeira dos clientes e apoiando com crédito e alongamento de 
dívidas. 
Agências – NNossas agências estão funcionando em todas as localidades em que há permissão, com horário de atendimento diferenciado 
para idosos e grupo de riscos, com equipes trabalhando em regime de rodízio. IIntensificamos a higienização e reforçamos o controle de 
acesso para manter o distanciamento entre as pessoas.  

Trazemos aqui alguns exemplos de ações que realizamos nas últimas semanas em benefício da sociedade. 
Doações Sociais: 

A Organização Bradesco, neste momento de preocupação e desafios para vencer a pandemia do novo coronavírus, está 
oferecendo contribuição em conjunto com outros bancos, para aquisição e doação de 5 milhões de Kits para aplicação de testes 
rápidos, 30 tomógrafos computadorizados, 30 equipamentos PCR para diagnósticos em tempo real e 15 milhões de máscaras, 
para atender diretamente ao Ministério da Saúde, e Secretarias Estaduais de Saúde.  
Nos solidarizamos também, em parcerias estratégicas com empresas e organismos na área de saúde, com outras doações, entre 
elas: 
o Construção do Hospital de Campanha – Lagoa Barra (RJ); 
o Doação realizada em conjunto com outras empresas de 26 mil testes que devem ser direcionados, principalmente, aos 

profissionais de saúde;  
o Reforma, aquisição de equipamentos e climatização de leitos de UTI, em hospital e Santa Casa; 
o 500 monitores de paciente multiparâmetro; 
o Apoio no desenvolvimento por cientistas na Produção de respiradores a baixo custo. 

Negócios de Impacto: 
O Bradesco formou um consórcio com outros 8 bancos associados à Febraban para garantir uma operação de aquisição de 4.800 
respiradores por parte do Ministério da Saúde.   

Ajustamos a governança e as políticas do Bradesco para o momento que vivemos. 
Políticas de Crédito – Em relação às nossas políticas de crédito, nnosso principal foco neste momento é o apoio aos nossos clientes, com a 
adequada avaliação dos riscos assumidos.. Mapeamos nossas exposições aos setores e empresas com maior fragilidade e temos mantido 
linha de comunicação constante com as empresas através de nossos times de relacionamento. Mantivemos as eequipes de recuperação de 
crédito 100% ativas, focadas na busca de soluções para os clientes que necessitarem. Incorporamos em nossos modelos de crédito aas novas 
variáveis de risco do cenário atual, com o objetivo de avaliar corretamente a situação. 
Capital e Liquidez – Nossa capacidade de ajudar os clientes está relacionada à manutenção de nossa solidez. Entramos no cenário atual 
com uma ssólida base de capital e margem robusta de liquidez adequada para suprir as necessidades dos clientes, bem como a 
sustentabilidade dos negócios. Além disso, o Banco Central tem atuado em constante comunicação com os bancos, promovendo medidas 
que favorecem ainda mais a liquidez e solvência do sistema. Nós utilizamos, no curso normal das nossas operações, recursos oriundos 
destas medidas, inclusive originando operações de crédito em volumes superiores aos disponibilizados pelo Banco Central. 
Governança de Riscos – Temos monitorado e ajustado constantemente os llimites operacionais e de apetite a riscos, promovendo a revisão 
e a adaptação tempestiva dos cenários frente ao contexto atual. 

Para mais informações sobre nossas ações relacionadas ao coronavírus, acesse: www.bradesco.com.br/coronavirus 

96% das transações 
são realizadas por 

meio do auto-serviço  



R$ 3,8bi no 1T20 
-39,8% em 12 meses (1T20 x 1T19)  

-43,5% no trimestre 

 ROAA 
1,0%  

Retorno sobre Ativos médio 

R$ 5,1bi em Mar20 
(Saldo da Provisão)* 

 

 

(1) De acordo com os eventos extraordinários descritos na página 07 do Relatório de Análise Econômica e Financeira; 
(2) Inclui provisão para avais e fianças, receitas com recuperações de crédito, descontos concedidos, resultado com BNDU e impairment de ativos financeiros; 
(3) Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização = Prêmios Retidos de Seguros, Planos de Previdência e Capitalização (-) Variação das Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e 
Capitalização (-) Sinistros Retidos (-) Sorteios e Resgates de Títulos de Capitalização (-) Despesas de Comercialização de Planos de Seguros, Previdência e Capitalização + Resultado Financeiro da Operação; 
(4) Para mais informações, favor consultar a nota explicativa nº 4 – Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado Gerencial, no capítulo “Demonstrações Contábeis Completas” deste relatório; 
(5) Além da carteira de crédito – conceito Bacen, inclui avais, fianças, cartas de crédito, antecipação de recebíveis de cartão de crédito, debêntures, notas promissórias, coobrigação em cessões para 
certificados de recebíveis imobiliários e crédito rural, cédula do produto rural (CPR), certificados de recebíveis imobiliário (CRI), certificados de direitos creditórios do agronegócio (CDCA) e fundos de 
investimentos em direitos creditórios (FIDC);  
(6) Não considera os ajustes de avaliação patrimonial registrados no Patrimônio Líquido; 
(7) Para fins de comparabilidade, as ações foram ajustadas de acordo com as bonificações e os desdobramentos ocorridos nos períodos; 
(8) Quantidade de ações (descontadas as ações em tesouraria) x cotação de fechamento das ações ON e PN do último dia do período; 
(9) Considera, no 4T19, R$ 8,0 bilhões de dividendos extraordinários pagos em 23.10.2019; e  
(10) Créditos em atraso.

ROAE  
11,7%  

Retorno sobre o P.L. médio 

       R$ 655,1bi 
                  +17,0% em 12 meses 
                    +5,1% no trimestre 

  PF +19,5% em 12 meses 
+2,6% no trimestre 

 PJ +15,6% em 12 meses 
+6,6% no trimestre 

*Para mais informações, consultar página 09 deste relatório.



A seguir, os principais eventos não recorrentes que impactaram o Lucro Líquido nos períodos: 

(1) É composto por provisões operacionais, principalmente, cíveis e trabalhistas; 
(2) Refere-se ao agravamento de rating e aprimoramento do critério de mensuração de provisão para garantias – avais e fianças; e 
(3) No 4T19 é composto, principalmente, por impairment de investimentos, de ativos relacionados a aquisição de direito para prestação de serviços financeiros (folha de 
pagamento) e de sistemas / hardware. 
 

Para mais informações da análise resumida do resultado recorrente apresentada a seguir, consultar o capítulo “Análise 
Econômico-Financeira” deste relatório. 

 
(1) No 1T19, destaca-se que a linha de despesa de PDD (Bruta) está impactada em R$ 1.836 milhões, decorrente de contabilização de plano de recuperação judicial de clientes baixados para prejuízo, 
produzindo efeitos nas linhas de Receita de Recuperação de Créditos e Impairment de Ativos Financeiros, sem efeito na despesa de PDD total, bem como no resultado do período; 
(2) Inclui resultado com BNDU, provisão para avais e fianças e outros; e 
(3) Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização = Prêmios Retidos de Seguros, Planos de Previdência e Capitalização (-) Variação das Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e 
Capitalização (-) Sinistros Retidos (-) Sorteios e Resgates de Títulos de Capitalização (-) Despesas de Comercialização de Planos de Seguros, Previdência e Capitalização + Resultado Financeiro da Operação.



As reduções do lucro líquido nos períodos estão relacionadas, principalmente, às 
maiores despesas com PDD, que foram impactadas, neste trimestre, pelo reforço 
de provisão, no valor de R$ 2,7 bilhões, em consequência do cenário econômico 
adverso que poderá resultar no aumento do nível de inadimplência, como reflexo 
da falência de empresas, aumento no índice de desemprego, bem como a 
degradação do valor das garantias. Este valor somado a parcela pré-existente de 
R$ 2,4 bilhões, totaliza uma provisão complementar para cenário econômico 
adverso de R$ 5,1 bilhões. Esta crise tem provocado grande volatilidade nos 
mercados globais e local, fato que impactou adversamente nossos resultados 
advindos da margem financeira com mercado e do resultado financeiro da 
operação de seguros deste trimestre. Contudo, observamos crescimento da 
margem financeira com clientes, redução das despesas operacionais (pessoal, 
administrativas e outras despesas operacionais, líquidas de receitas) nos períodos 
e crescimento nas receitas de prestação de serviços em relação ao 1T19, fatores 
que compensaram parcialmente os efeitos mencionados anteriormente. A 
rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) no 1T20 foi de 11,7% 
enquanto que o retorno sobre os ativos médios (ROAA) foi de 1,0%.

A performance do IEO nos períodos foi impactada pelo menor 
resultado obtido com a margem financeira com mercado e 
resultado financeiro da operação de seguros no 1T20. No 
comparativo com o 1T19, o indicador acumulado 12 meses 
apresentou melhora de 0,4 p.p., decorrente do desempenho da 
margem financeira com clientes e das receitas de prestação de 
serviços, e do controle de nossas despesas operacionais, 
decorrentes das ações da administração que visam a melhora da 
nossa eficiência operacional. O comportamento do IEO ajustado 
ao risco, reflete o aumento das despesas com PDD no período, 
que foi fortemente impactada pelo avanço da pandemia 
provocada pelo Covid-19, conforme mencionado 
anteriormente. 

A variação apresentada nos períodos reflete o incremento do 
volume médio de negócios, decorrente do crescimento da 
carteira de crédito. No comparativo com o 4T19, a margem com 
clientes foi impactada pela queda do spread, reflexo da 
regulamentação sobre cheque especial , mix de produtos, 
menor quantidade de dias úteis e da queda da taxa Selic no 
período. 

 

A queda nos períodos é justificada pelo efeito da marcação a 
mercado das posições de arbitragem de nossa tesouraria, em 
razão da alta volatilidade do mercado neste trimestre, e pelo 
menor resultado em capital de giro próprio em função do 
cenário de queda das taxas de juros.



O nosso nível de provisionamento, que é baseado em 
modelos estatísticos que capturam informações 
históricas e prospectivas, e na experiência da 
Administração, continua refletindo nossa expectativa de 
perdas em diferentes cenários econômicos (positivo, 
esperado e adverso). Dada a crise provocada pela 
pandemia do Covid-19 e as incertezas em relação ao 
tamanho do impacto que poderá produzir na economia 
brasileira e, consequentemente, em nossos resultados, 
atualizamos nossas perspectivas econômicas. 

Neste contexto, reconhecemos adicionalmente, R$ 2,7 
bilhões de provisão em nosso resultado deste trimestre. 
Este valor somado a parcela pré-existente de R$ 2,4 
bilhões, reservada para possíveis perdas em cenário 
econômico adverso, totaliza uma provisão de R$ 5,1 
bilhões. Dos R$ 5,1 bilhões em provisão, R$ 4,9 bilhões 
estão alocados, inicialmente, como provisão 
complementar e R$ 200 milhões como provisão 
requerida. Entendemos que essa provisão reflete nossa 
melhor estimativa de perda, até que se tenha uma visão 
mais clara do cenário futuro. Excluindo o efeito desta 
provisão complementar, as variações das despesas com 
PDD nos períodos estão, essencialmente, relacionadas ao 
crescimento das operações de crédito, principalmente 
pela evolução das operações com pessoas físicas e micro, 
pequenas e médias empresas, que influenciam na 
variação da despesa com PDD (bruta), às maiores 
despesas com impairment de ativos financeiros e às 
menores receitas com recuperação de crédito.  

No comparativo com o 1T19, as receitas com prestação 
de serviços apresentaram crescimento de 2,6%, com 
destaque para as receitas com conta corrente +7,0%, cuja 
base de clientes atingiu 30,7 milhões de contas (+1,9 
milhão de contas no ano) e as receitas com custódia e 
corretagem +31,1%. No período, ocorreram ajustes em 
relação as taxas de administração de fundos e menores 
receitas advindas das atividades de adquirência. No 
comparativo com o trimestre anterior, a redução 
apresentada está relacionada ao efeito sazonal do 4T19, 
que impactou, principalmente, as receitas com cartões e 
as operações de crédito. Além disto, a menor atividade do 
mercado de capitais no 1T20 em relação ao 4T19, justifica 
as menores receitas de underwriting / assessoria 
financeira.



No comparativo com 1T19, o desempenho do resultado 
operacional reflete o aumento do faturamento, com 
destaque para os ramos de saúde e vida e previdência, 
que foi compensado pelo aumento dos índices de 
sinistralidade. A queda do resultado operacional em 
relação ao 4T19, é reflexo do menor faturamento no 
1T20, que não apresentou a mesma performance do 
trimestre anterior, em função da maior concentração das 
contribuições de previdência privada, que ocorrem, 
historicamente, no último trimestre de cada ano. 
O menor resultado financeiro apresentado nos períodos é 
justificado em função da volatilidade do mercado, que 
impactou o resultado de nossas posições em renda 
variável e multimercado e pela redução do IPCA nos 
períodos. 
Com a pandemia provocada pelo Covid-19, notamos 
mudanças na dinâmica dos eventos relacionados aos 
negócios de seguros. No ramo saúde, por exemplo, houve 
redução dos procedimentos eletivos e, por outro lado, já 
foi possível verificar um crescimento gradual dos eventos 
de emergências e internações. No ramo auto, a 
diminuição da circulação urbana apontou uma alteração 
momentânea na frequência de avisos, bem como o início 
da queda na venda de veículos novos. Já no segmento de 
vida, ainda que seja cedo para conclusões, há expectativa 
de aumento de eventos indenizáveis. A dinâmica dos 
canais de distribuição também está passando por ajustes 
e temos obtido êxito com a ampliação dos serviços 
digitais, que têm demonstrado efetividade no 
atendimento aos nossos clientes, parceiros de negócios e 
rede de distribuição. 
 

 

 
Despesas de Pessoal – Em relação ao 4T19, a redução de 2,7% 
está relacionada às menores despesas com provisão para 
processos trabalhistas e custos de rescisão. No comparativo 
anual, o aumento de 3,2% está relacionado às maiores 
despesas com proventos e encargos sociais, em função dos 
efeitos do acordo coletivo, cujo reajuste foi de 4,3% que 
foram parcialmente compensadas por menores despesas 
com provisão para processos trabalhista. 

Despesas Administrativas – No comparativo com o 1T19, as 
despesas cresceram apenas 1,0%, refletindo as ações da 
administração para manter um forte controle de custos e 
melhorar a eficiência operacional. O crescimento está 
relacionado às maiores despesas com depreciação e 
amortização (+10,7%), decorrente dos maiores 
investimentos em tecnologia, tais como aquisição de novos 
equipamentos e implementação de novos sistemas, cuja 
evolução está diretamente relacionada ao crescimento do 
volume de negócios. Cabe destacar que as despesas 
apresentaram crescimento abaixo da inflação acumulada em 
12 meses (IGP-M 6,8% e IPCA 3,3%). A redução das despesas, 
no comparativo com o 4T19, reflete os menores gastos em 
praticamente todas as linhas, destacando propaganda e 
publicidade, serviços de terceiros e processamento de dados.  

Outras Receitas / (Despesas Operacionais) – A redução de 
outras despesas operacionais líquidas de receitas, nos 
períodos, está relacionada às menores despesas com 
constituição de provisões operacionais (cíveis e fiscais) e 
redução nas despesas com sinistros, que compensaram as 
maiores despesas com comercialização de cartões nos 
períodos, cujo aumento está relacionado aos maiores gastos 
com programas de pontos, e maiores despesas oriundas das 
atividades de seguros.   



O aumento do indicador observado na carteira de pessoas 
físicas está relacionado à mudança de mix de produtos, com 
forte crescimento das operações massificadas, destacando 
crédito pessoal, cartão de crédito e veículos. Nas operações 
com pessoas jurídicas o comportamento do índice de 
inadimplência está impactado por casos específicos dos 
segmentos corporate e empresas.  

A partir da segunda quinzena de março, o agravamento da 
crise do Covid-19 colocou pressão adicional sobre os índices 
de inadimplência e entendemos que essa situação deverá se 
agravar para o sistema financeiro em geral nos trimestres 
subsequentes. Entretanto, a extensão e duração dos 
impactos futuros dependem da evolução da pandemia e 
seus desdobramentos sobre a economia em geral. 

 

A redução do índice de cobertura deste trimestre está 
influenciada, em sua maior parte, pelo aumento da 
inadimplência, conforme mencionado na análise dos 
indicadores de inadimplência ao lado. Em março de 2020, 
as perdas líquidas estimadas em 12 meses apontam para 
3,0%, estimativa que poderá aumentar por conta dos 
desdobramentos da crise da Covid- 19. Para este trimestre, 
efetuamos reforço de provisão, no valor de R$ 2,7 bilhões, 
relacionados às perdas em cenário econômico adverso, o 
qual justifica parte do aumento de nossa provisão total, e 
consequentemente, o nosso nível de provisionamento em 
relação à carteira, que atingiu 8,5% ao final do primeiro 
trimestre de 2020. 

O NPL creation total em relação à carteira de 
crédito atingiu 1,5% no 1T20, apresentando 
aumento em relação ao trimestre anterior, reflexo 
do aumento do índice de inadimplência, conforme 
mencionado anteriormente. 

 

 



Somos o único Banco presente em todo território nacional. Atuamos, também, em localidades estratégicas no exterior. Com uma 
Rede de Atendimento ampla e constantemente atualizada, disponibilizamos uma moderna estrutura, oferecendo praticidade em 
serviços em todos os segmentos que atuamos. Ao final do trimestre, a nossa Rede era composta por 81.064 pontos. 

O Bradesco Varejo conta com uma rede de 4.147 agências, 4.025 postos de atendimento (“PAs”), 897 Postos de Atendimento 
Eletrônico (“PAEs”) e 40.483 unidades Bradesco Expresso (correspondentes bancários), além de milhares de equipamentos de 
autoatendimento. 

O Bradesco Varejo tem um papel de destaque na bancarização dos brasileiros. Por estar presente em todos os municípios, muitas 
vezes o Bradesco é a primeira experiência dos Clientes com uma instituição financeira. Dessa forma contribuímos com o 
desenvolvimento das pessoas e das comunidades onde vivem. 

O Bradesco Prime atua no segmento de pessoas físicas de alta renda e está presente em 100% das capitais brasileiras. Possui uma 
rede de atendimento com 236 agências exclusivas e 997 Espaços Bradesco Prime. Os clientes contam com um modelo de 
relacionamento completo, que se adapta ao perfil e à necessidade de cada cliente, oferecendo um planejamento financeiro eficaz, 
com soluções personalizadas, avaliadas por profissionais qualificados, para auxiliar na Gestão de Patrimônio dos nossos clientes. 

O Bradesco Corporate é responsável pelo atendimento de grupos empresariais, focado em grandes e médias empresas. Com 
presença nos principais centros econômicos e com proposta de valor calcada na proximidade física e de relacionamento com os 
clientes, tem atuação customizada e abrangência global, possui uma equipe altamente qualificada para atender todas as 
necessidades dos clientes por meio de um portfólio completo de produtos, soluções estruturadas e serviços financeiros. 

Large Corporate: Possui equipe altamente qualificada, oferecendo uma consultoria customizada para atender os clientes 
de forma nacional e global; 

Corporate: Possui estrutura de atendimento especializado para grandes empresas, atuação customizada por setores de 
mercado e estrutura física em várias cidades do Brasil e no exterior;  

Corporate One: Voltado principalmente ao middle market, também tem equipe direcionada ao atendimento a grandes 
empresas. A área possui presença nacional e estrutura regionalizada, composta por 70 Unidades, localizadas nas principais 
cidades e capitais, distribuídas geograficamente em 15 regionais. 

 

  



No 1T20, do total de créditos  
liberados pela Organização 
24,0% foram liberados pelos 
canais digitais, de maneira 
autonôma pelos clientes. Em 
relação ao 1T19, o volume de 
creditos liberados no digital 
cresceu 21% em pessoa física e 
25% em pessoa jurídica. 
Destaca-se a participação do 
canal mobile, que representa 
69% do total liberado para 
pessoas físicas e 13% para 
pessoas jurídicas, com uma 
variação de 51% e 46%, 
respectivamente, sobre o 
mesmo período do ano 
anterior.  

 

17,6 Milhões  

PJ 

PF 

Pessoa Física 
R$ Bilhões

Pessoa Jurídica
R$ Bilhões



No primeiro trimestre de 2020, o next atingiu a marca de 2,3 milhões de clientes digitais, tendo inclusive, 
alcançado o número recorde de 500.000 novas contas. Em relação ao primeiro trimestre de 2019, houve um 

aumento de 28% em relação a abertura de contas. No 1T20, atingimos o volume de 125 milhões de transações, o que 
demonstra o engajamento dos clientes. 

 

Perfil dos Clientes  

Não eram contas Bradesco 

Entre 18 – 34 anos 

Churn 

  

 
 

 
 

 
Relacionamento com Clientes: Processamos mais de  
2 milhões de atendimentos no chat, sendo 69% 
solucionados por meio da BIA next (Inteligência 
Artificial), otimizando  o tempo e ampliando a eficiência. 

Lançamentos: No 1T20, ampliamos nosso portfólio de 
serviços e soluções e disponibilizamos a nova área de 
Proteção, que oferece diferentes opções de seguro, 
como o plano odontológico e os seguros para cartão de 
crédito e débito. Em breve, a jornada contará com novos 
produtos.  

Lançamos, também, o Cartão Virtual, que facilita e dá 
mais segurança nas compras online e disponibilizamos 
as carteiras digitais Samsung e Google Pay para clientes 
com cartão de débito. 

Plataforma de Mimos: A plataforma de benefícios do 
next, os Mimos, fechou o trimestre com 252 marcas e 
707 ofertas, sendo a mais ampla e completa do 
mercado. 

 

 
Atuação em 90 produtos e 
serviços, com alta acurácia 
nas respostas

 

363 milhões de interações 
alcançadas

 

 

Atendimento a clientes e 
funcionários 

 

94,4 milhões 
Total de interações 1T20

 
Transferência entre contas 
Bradesco por voz e texto 
para mobile PF

 133,9 milhões 
de interações no WhatsApp 
(Implantação em Abr18) 
+4,1 milhões de clientes já interagiram 
com a BIA no WhatsApp

 
 

Banco pioneiro em 
Inteligência Artificial 

 
Multi Plataforma  
App Bradesco, App Next, 
WhatsApp, Google Assistente, 
Alexa e Apple Business Chat

  

732 mil

2,3 milhões

Mar19 Mar20

Contas

BIA

Crescimento médio 20% 

Projeção Dez20  



A Ágora, a nova Casa de Investimentos do Bradesco, possui um portfólio completo de produtos, 
com uma plataforma aberta e independente e a curadoria na seleção dos melhores investimentos, 
para cada perfil de investidor. São diversas opções como renda variável, mercados futuros, tesouro 

direto, COE, fundos, títulos públicos e privados de renda fixa e previdência privada. Além disso, o investidor conta com uma 
assessoria especializada, conteúdos e recomendações elaborados por renomados analistas de mercado que irão ajuda-los a 
tomar a melhor decisão na hora de investir. 

A nova plataforma de investimentos e negociação, ágil, moderna e dinâmica, privilegia a experiência do usuário e pode ser 
utilizada via Site ou App Ágora. Os clientes iniciam o relacionamento com o cadastro 100% digital e conseguem em poucos 
minutos abrir sua conta e ter acesso ao que há de melhor no mundo dos investimentos. 

Ao final de março de 2020, atingimos a marca de 416 mil investidores (+13,4% em relação à Dez19) e um total de R$ 40,7 
bilhões em ativos sob custódia.  Ainda no 1T20 atingimos a marca de 80 mil negócios realizados diariamente, volume 2,5 
vezes maior em relação à média diária de 2019. 

Desde março de 2020, a Ágora, em parceria com o Grupo Estado, proporciona conteúdo para seus clientes através de uma 
multiplataforma que compreende o site E-Investidor, Rádio Eldorado e Jornal Estadão, trazendo informações isentas e de 
alta qualidade jornalística sobre economia, educação financeira e investimentos, focados exclusivamente para o investidor 
pessoa física que passa a contar com mais conteúdo e informação, impactando um público de mais de 31 milhões de usuários.  

 

Diferenciais mais percebidos pelos clientes 

Solidez 
 
Segurança 
 

Relacionamento  
 
Expertise 
 

Conteúdo 
 
Modernidade 
 

Plataforma aberta  
 
Curadoria 
 

 

Conteúdo relevante e disponibilizado em diferentes canais 
embasam a tomada de decisão de investimento 

Plataforma de última geração, com informações em tempo 
real, conteúdos exclusivos e a seleção dos melhores 
produtos de investimentos, disponíveis 24 horas por dia via 
site ou App Ágora. 



Este Relatório de Análise Econômica e Financeira contém declarações prospectivas relativas aos nossos negócios. Tais declarações baseiam-se nas atuais expectativas, 
estimativas e projeções da administração sobre acontecimentos futuros e tendências financeiras que possam afetar nossos negócios. Entretanto, as declarações prospectivas 
não são garantia de desempenho futuro e envolvem riscos e incertezas que podem estar fora de nosso controle. Além disto, certas declarações prospectivas, como o guidance 
por exemplo, são fundamentadas em premissas que, dependendo dos eventos futuros, podem não se provar precisas. Sendo assim, os resultados reais podem ser diferentes, 
de modo significativo, dos planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas ou implícitas em tais declarações. Os fatores que podem modificar os resultados 
reais incluem mudanças em condições comerciais e econômicas, mudanças nas taxas de juros, inflação, perda da capacidade de captar depósitos, perda de clientes ou de 
receitas, entre outras. 

 

 

Dada as incertezas causadas pela pandemia da COVID-19, que mudaram o cenário e reduziram a previsibilidade do 
desempenho dos negócios neste momento, a Administração optou pela suspensão das projeções divulgadas ao mercado 
(“Guidance”) para o ano de 2020. 
 
Tão logo tenhamos um cenário que permita maior previsibilidade, a Administração Bradesco avaliará retomar a divulgação 
de projeções ao mercado.
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(1) Corresponde ao resultado das operações com ativos (crédito e similares) e passivos sensíveis a spreads. O cálculo do resultado dos ativos sensíveis a spreads leva em consideração a taxa original das 
operações deduzidas do custo interno do funding e o resultado dos passivos representa a diferença entre o custo de captação e a taxa de transferência destes recursos; e 
(2) Composta pela Gestão de Ativos e Passivos (ALM), Trading e Capital de Giro Próprio.
 

 

 

O desempenho do trimestre contempla os efeitos positivos do incremento do volume médio de negócios, principalmente 
pela evolução das operações destinadas às pessoas físicas, impulsionadas pelo crescimento das operações de 
financiamento ao consumo (crédito pessoal, consignado, veículos e cartão de crédito) com evoluções de 2,5% no 
trimestre e 22,2% em 12 meses e financiamento imobiliário cujo crescimento foi de 4,3% no trimestre e 16,1% nos 
últimos 12 meses. Estes efeitos foram impactados pela redução do spread médio, devido aos efeitos da regulamentação 
sobre cheque especial, redução da taxa Selic e a menor quantidade de dias úteis. 

A variação no spread líquido está relacionada ao 
aumento das despesas com PDD, que neste trimestre, 
como reflexo do avanço da pandemia provocada pelo 
Covid-19, foi reconhecido R$ 2,7 bilhões em provisões 
relacionadas aos potenciais impactos inicialmente 
mensurados em nossas exposições, que incluem clientes 
corporativos e massificados. Excluindo este efeito, o 
spread líquido seria de 6,8%, o que melhor reflete a 
performance de nossa margem com clientes líquida. 

A queda nos períodos é justificada pelo efeito da marcação a mercado das posições de arbitragem de nossa tesouraria, em 
razão da alta volatilidade do mercado neste trimestre, e pelo menor resultado em capital de giro próprio em função do 
cenário de queda das taxas de juros.  
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Os quadros a seguir referem-se à carteira de crédito, segundo o conceito definido pelo Bacen

O nosso nível de provisionamento, que é baseado em modelos 
estatísticos que capturam informações históricas e prospectivas, e na 
experiência da Administração, continua refletindo nossa expectativa 
de perdas em diferentes cenários econômicos (positivo, esperado e 
adverso). Dada a crise provocada pela pandemia do Covid-19 e as 
incertezas em relação ao tamanho do impacto que poderá produzir na 
economia brasileira e, consequentemente, em nossos resultados, 
atualizamos nossas perspectivas econômicas.
Neste contexto, reconhecemos adicionalmente, R$ 2,7 bilhões de 
provisão em nosso resultado deste trimestre. Este valor somado a 
parcela pré-existente de R$ 2,4 bilhões, reservada para possíveis 
perdas em cenário econômico adverso, totaliza uma provisão de R$ 5,1 
bilhões. Dos R$ 5,1 bilhões em provisão, R$ 4,9 bilhões estão alocados, 
inicialmente, como provisão complementar e R$ 200 milhões como 
provisão requerida. Entendemos que essa provisão reflete nossa 
melhor estimativa de perda, até que se tenha uma visão mais clara do 
cenário futuro.

 
O aumento do indicador observado na carteira de pessoas físicas 

está relacionado à mudança de mix de produtos, com forte 

crescimento das operações massificadas, destacando crédito 

pessoal, cartão de crédito e veículos. Nas operações com pessoas 

jurídicas o comportamento do índice de inadimplência está 

impactado por casos específicos dos segmentos corporate e 

empresas.  

A partir da segunda quinzena de março, o agravamento da crise 

do Covid-19 colocou pressão adicional sobre os índices de 

inadimplência e entendemos que essa situação deverá se agravar 

para o sistema financeiro em geral nos trimestres subsequentes. 

Entretanto, a extensão e duração dos impactos futuros 

dependem da evolução da pandemia e seus desdobramentos 

sobre a economia em geral. 

O aumento apresentado no indicador em relação à dezembro de 

2019 reflete o comportamento sazonal de início de ano, 

observado, principalmente, nas operações com pessoas físicas e 

pessoa jurídica “massificado” somado aos efeitos iniciais da 

pandemia provocada pelo Covid-19. Além disto, houve casos 

pontuais dos segmentos corporate e empresas. 

 

 
No 1T20, foram realizadas cessões de créditos (sem retenção de 

riscos e benefícios), pelo valor de R$ 148 milhões relacionadas às 

operações de crédito já baixadas para prejuízo no montante de 

R$ 6,4 bilhões. 

  

R$ 2,4 bi R$ 200 MM R$ 2,5 bi R$ 5,1 bi
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Nossos índices de cobertura (60 e 90 dias) 
atingiram 184,2% e 227,9%, 
respectivamente e as reduções 
observadas neste trimestre estão 
influenciadas, em sua maior parte, pelo 
aumento da inadimplência, conforme 
mencionado na análise dos indicadores de 
inadimplência na página anterior. Para 
este trimestre, efetuamos reforço de 
provisão, no valor de R$ 2,7 bilhões, 
relacionados às perdas em cenário 
econômico adverso, o qual justifica parte 
do aumento de nossa provisão total, e 
consequentemente, o nosso nível de 
provisionamento em relação à carteira, 
que atingiu 8,5% ao final do primeiro 
trimestre de 2020. 

No 1T20, o aumento do NPL Creation na carteira de pessoas físicas está concentrado nas operações de crédito pessoal e cartão de 
crédito. Nas carteiras de pessoas jurídicas (grandes empresas e micro, pequenas e médias empresas) o aumento é justificado por 
casos pontuais dos segmentos corporate e empresas e também pelo aumento da inadimplência das operações massificadas.  

Demonstramos a seguir a abertura do NPL Creation por carteira: 
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A carteira de crédito (Bacen) de março 2020, registrou evolução positiva no trimestre e em 12 meses, foi impulsionada, 
principalmente, pelas operações de pessoas jurídicas, com destaque para as operações de capital de giro e financiamento ao 
comércio exterior, que apresentaram expressivas evoluções tanto no comparativo trimestral como no período de 12 meses. 
Nossa originação média diária do 1T20, em comparação com o 1T19, evoluiu 41% (20% em pessoas físicas e 53% em pessoas 
jurídicas). Cabe destacar, que os créditos liberados para pessoas físicas por meio dos canais digitais atingiram R$ 7,0 bilhões no 
1T20 (+21% em relação ao 1T19), sendo que deste total, somente no canal mobile PF, houve um aumento de 51% em relação as 
liberações do 1T19, atingindo R$ 4,9 bilhões neste trimestre. 
Na carteira expandida, destacamos a evolução trimestral e em 12 meses das operações com avais e fianças, e com risco de crédito, 
que inclui debêntures, em sua maioria destinadas as grandes empresas. 

 
(1) Inclui operações de debêntures e notas promissórias; e 
(2) Considera cartas de crédito, antecipação de recebíveis de cartões de crédito, cédulas do produto rural (CPR), certificados de recebíveis imobiliário (CRI), certificados de direitos creditórios do agronegócio 
(CDCA), fundos de investimentos em direitos creditórios (FIDC) e coobrigação em cessão de crédito (CRI e rural).
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Em março de 2020, nossa participação de mercado em crédito 
consignado atingiu 16,4%, crescimento de 1,0 p.p. em 12 meses 
e 2,1 p.p em 24 meses. Vale destacar que os ganhos de market 
share advém da carteira de INSS. 



  

23 
 

Em 12 meses, 97,0 % das operações realizadas com novos clientes foram classificadas nos ratings AA a C, o que reflete a 
qualidade das novas safras e dos processos de concessão de crédito.

 

A faixa representada pelos créditos classificados entre AA–C manteve-se em níveis confortáveis. 
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A concentração de clientes na carteira de crédito 
manteve-se em níveis confortáveis, mesmo com o forte 
crescimento da carteira demonstrando nossa 
diversificação de clientes. 

A carteira de crédito por fluxo de vencimentos das 
operações tem como característica um perfil mais longo, 
principalmente, em função da representatividade das 
operações de financiamento imobiliário e crédito pessoal 
consignado. 

 
(1) Apenas operações de curso normal da Carteira Bacen. 

 

Visando facilitar o acompanhamento da evolução quantitativa e qualitativa de nossa carteira de crédito, segue um resumo 
comparativo dos principais números e indicadores: 
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(1) Desconsidera debêntures. 

Para avaliar a relação das operações de crédito x funding, 
descontamos do total de captações de clientes o 
montante comprometido com depósitos compulsórios 
recolhidos junto ao Bacen, o valor das disponibilidades 
mantidas para a operação das unidades de atendimento 
e adicionamos os recursos oriundos de linhas nacionais e 
externas, que fornecem o funding para suprir as 
demandas de crédito e financiamento. Apresentamos 
baixa dependência de recursos interbancários e linhas 
externas, em função de nossa eficiente obtenção de 
recursos junto aos clientes. Esta eficiência resulta da 
expressiva capilaridade, da ampla diversidade de 

produtos oferecidos, da confiança do mercado na marca 
Bradesco e da importante presença nos segmentos de 
clientes.  

A relação entre crédito e captações ao final de março de 
2020 atingiu 89,9% e o aumento desta margem neste 
trimestre, está influenciado pelo efeito da liberação de 
recursos compulsórios pelo Bacen, que por meio da 
circular nº 3.993/20 reduziu a alíquota do recolhimento 
compulsório sobre recursos a prazo, de 25% para 17%, 
como uma das medidas de liquidez em combate a crise 
provocada pelo Covid-19. 

(1) Considera: Depósito à Vista, Floating Diversos, Depósitos de Poupança, Depósito a Prazo, Debêntures (com lastro de operações compromissadas) e Recursos de Letras (considera Letras de Crédito 
Imobiliário, Letras de Crédito do Agronegócio, Letras Financeiras e Certificados de Operações Estruturadas).  
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A seguir, demonstramos o balanço patrimonial e a demonstração consolidada do Resultado do Grupo Bradesco Seguros.  

 
(1) Em março de 2020, o patrimônio líquido da Bradesco Seguros S.A., que controla as empresas operacionais (seguros, previdência e capitalização), é de R$ 19.070 milhões. 

 
(1) Inclui prêmios de resseguros. 
Obs.: Para fins de comparabilidade, não considera os efeitos dos eventos extraordinários.  
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A queda do lucro líquido consolidado em relação ao trimestre anterior e ao 1T19 é 
justificada, em grande parte, pela volatilidade do mercado, que impactou o nosso 
resultado financeiro, principalmente nas posições de renda variável e multimercado. 
Além disto, o resultado de nossas posições em títulos indexados ao IPCA foi 
impactado pela redução do indicador quando comparado aos períodos anteriores. 
No 1T20, o faturamento no comparativo com 1T19, registrou crescimento de 5,0%, 
influenciado pelos produtos de “Saúde” e “Vida e Previdência”, que apresentaram 
evolução de 8,5% e 4,3%, respectivamente. 
Destacamos abaixo, a performance das empresas do Grupo Segurador: 

• BBradesco Saúde: comparando com o 1T19, apresentou crescimento de 8,5% no 
faturamento, em função, das ações estratégicas que melhoraram o nível de retenção 
de clientes, bem como a oferta de novos produtos e novas formas dos contratos. 
•  Bradesco Auto/Re: a evolução nos processos e subscrição tem contribuído para a 
Companhia crescer nos segmentos de maior resultado operacional, o que pode ser 
observado nos indicadores de performance. 
• Bradesco Vida e Previdência: em relação ao 1T19, o faturamento foi impulsionado 
pelo desempenho do segmento “Vida”, que evoluiu 14,2%. 
• Bradesco Capitalização: comparando com o 1T19, a redução do lucro líquido está 
impactada pelo menor resultado financeiro. 
Destacamos ainda o avanço da comercialização de produtos por meio dos canais 
digitais, cujo faturamento do 1T20 ultrapassou R$ 225 milhões, totalizando mais de 
378 mil transações, crescimento de 40,2% em relação ao mesmo período de 2019. 

  

(1) Sinistros Retidos/Prêmios Ganhos; (2) Despesas de Comercialização/Prêmios 
Ganhos; (3) Despesas Administrativas/Prêmios Emitidos Líquidos; (4) (Sinistros Retidos 
+ Despesas de Comercialização + Outras Receitas e Despesas Operacionais) / Prêmios 
Ganhos + (Despesas Administrativas + Tributos) / Prêmios Emitidos Líquidos; e (5) 
Exclui provisões adicionais. 
Obs.: Para fins de comparabilidade, não considera os efeitos dos eventos 
extraordinários.

 

(1) Exclui sobreposição de clientes. 
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(1) Não inclui provisões técnicas do segmento DPVAT.   
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(1) Vida/VGBL/PGBL/Tradicionais. 

No comparativo com 1T19, o lucro líquido está influenciado pelo 
o aumento do índice de sinistralidade do ramo “Vida”, índice 
comercialização, redução do resultado financeiro e pela revisão 
das taxas de administração de alguns planos de previdência, 
dada a dinâmica competitiva do mercado e novo cenário de taxa 
de juros, impactando nossas receitas de prestação de serviços, 
compensado, pelo crescimento do faturamento em 4,3%, com 
destaque para o crescimento de 14,2% no segmento “Vida”. 

No comparativo com o 4T19, o faturamento não apresentou a 
mesma performance do trimestre anterior em função do maior 
volume das contribuições de previdência privada, que possuem 
uma sazonalidade no último trimestre de cada ano.  

O lucro líquido foi impactado pelas quedas no faturamento, 
menor resultado financeiro, em função de nossas posições em 
IPCA, dada a redução do índice em relação ao 4T19 e 1T19 e 
menores taxas de administração com impacto da menor 
quantidade de dias úteis, compensando, pela melhora índice de 
sinistralidade, que contribuiu para a manutenção do índice de 
comercialização. 

 

 

Obs.: Considera as empresas Bradesco Saúde e Mediservice. Para fins de comparabilidade, não 
considera os efeitos dos eventos extraordinários. 

O lucro líquido no comparativo com o 1T19 apresentou 
redução 46,8% reflexo, principalmente, do aumento no 
índice de sinistralidade, pela maior quantidade de dias úteis, 
compensado, em parte, pelo crescimento do faturamento e 
resultado financeiro. 

Em relação ao 4T19, a manutenção do faturamento, as 
menores despesas com sinistros e comercialização e o maior 
resultado financeiro foram impactados pelo crescimento das 
despesas operacionais, que justificam a variação do lucro 
líquido neste período. 

A carteira de segurados apresentou leve incremento, no 
comparativo anual. 
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No comparativo anual e trimestral, a redução do lucro 
líquido decorre das menores receitas (líquidas de 
sorteios, resgates e das despesas de comercialização) e 
pela queda no resultado financeiro. 

Destacamos ainda, que mantivemos a liderança deste 
mercado, com Market Share de 27,2% (Susep – jan20). 

 

No comparativo com o 1T19, a evolução do lucro líquido 
reflete o crescimento do faturamento, a melhora no 
índice de sinistralidade, decorrentes do processo de 
aceitação de risco, na automação de processos, na 
regulação de sinistros, da redução nas frequências de 
roubo e furto, manutenção do índice de comercialização 
e o maior resultado financeiro. No comparativo com o 
4T19, o crescimento do lucro líquido, está relacionado, 
principalmente, a melhora do resultado operacional, 
influenciado pela queda no índice de sinistralidade e 
comercialização. 

 

O Grupo Bradesco Seguros viveu um trimestre atípico, em razão de fatores que impactaram a economia brasileira e mundial. O 
principal impacto se deu no resultado financeiro, refletindo a volatilidade observada na renda variável, além da queda da taxa 
básica de juros. 

A partir da segunda metade de março, o cenário econômico passou a ser fortemente influenciado pelas notícias sobre a pandemia 
do novo coronavírus, em especial com a divulgação dos primeiros casos registrados no Brasil e a implementação das primeiras 
medidas de distanciamento social. Desde a identificação dos primeiros casos, a Bradesco Saúde disponibilizou aos seus beneficiários 
uma central de atendimento com equipe de médicos e enfermeiros, funcionando 24 horas, sete dias por semana, para orientação 
e esclarecimento de dúvidas exclusivamente para casos suspeitos de Covid19. Para os casos de atendimento presencial, foi criada 
uma rede de apoio, por meio das clínicas Meu Doutor Novamed, consultórios do programa Meu Doutor e clínicas referenciadas. 
Com o início das medidas de distanciamento social, passamos a observar uma transformação no mix de eventos nos diversos ramos 
de atuação. 

No Saúde, verificou-se o início de uma redução dos procedimentos eletivos, entretanto já foi possível verificar um crescimento 
gradual dos eventos de emergências e internações associados ao novo coronavírus. Vale ressaltar que esses procedimentos eletivos 
deverão ser retomados adiante, à medida que o isolamento social seja flexibilizado. Apesar da baixa visibilidade em termos das 
projeções quanto ao comportamento futuro desses eventos, estima-se que seus efeitos tendam a se agravar nos próximos 
períodos. Em Auto, a diminuição da circulação urbana aponta para uma queda momentânea da frequência de avisos. Os impactos 
sobre a venda de veículos novos direcionou o foco comercial para as renovações. Além disso, adotou-se uma série de medidas que 
incluem simplificação de processos e o parcelamento do pagamento das apólices. Já no segmento de Seguro de Vida, ainda que 
seja cedo para conclusões, há expectativa de aumento de eventos indenizáveis associados à pandemia.  

Os atendimentos emergenciais e de assistência em todos os ramos seguem em funcionamento normal. 

O Grupo Segurador está monitorando de perto a situação e adotando as medidas necessárias para fazer frente às demandas que 
se apresentam. Adicionalmente, a dinâmica dos canais de distribuição também está passando por ajustes em função da redução 
de circulação. Temos obtido êxito com a ampliação dos serviços digitais que têm demonstrado efetividade no atendimento aos 
nossos clientes, parceiros de negócios e rede de distribuição.
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A seguir, a composição das receitas de prestação de serviços nos respectivos períodos: 

 

A performance deste trimestre em relação ao 1T19, foi impulsionada pelo 
aumento do volume de operações, em função da maior oferta e colocação de 
produtos e serviços, que beneficiou, principalmente, as receitas com 
administração de consórcios, custódia e corretagens, além do desempenho 
positivo das receitas com conta corrente. No comparativo com o 4T19, a queda 
está relacionada ao efeito sazonal do trimestre anterior, impactando 
principalmente, as receitas com cartões e operações de crédito. Além disto, a 
menor atividade do mercado de capitais afetou o desempenho das receitas de 
underwriting / assessoria financeira. A seguir, alguns destaques que influenciaram 
o resultado das receitas de prestação de serviços nos períodos: 

o Conta Corrente – destaca-se a evolução em relação ao 1T19 
ocasionado pela maior base de clientes correntistas, com incremento 
de 1,9 milhão em 12 meses, destacando-se o constante fortalecimento 
da gestão do portfólio de serviços, sendo um processo contínuo de 
aprimoramento e expansão do leque de produtos, o qual buscamos 
oferecer de forma assertiva aos clientes, estreitando o 
relacionamento. 

o Administração de Fundos – A variação comparada ao 4T19 está 
relacionada à menor quantidade de dias úteis e quando comparada ao 
1T19, a queda é justificada pelas ações de adequação do portfólio de 
produtos aos clientes, alinhada a dinâmica do mercado e cenário de 
taxas de juros. 

o Operações de Crédito – a queda no trimestre (1T20 x 4T19) está 
relacionada às menores comissões sobre garantias prestadas (avais e 
fianças), bem como os maiores volumes de originação de crédito 
realizados no trimestre anterior, dado o efeito sazonal de final de ano 
além da maior quantidade de dias úteis. 

o Cobrança e Arrecadações – a variação desta linha, nos períodos, é 
reflexo do aumento no volume de documentos processados, 
principalmente aqueles relacionados à arrecadação de tributos e 
maiores volumes processamentos de pagamentos advindos do e-
commerce. 

o Consórcios – os bons resultados apresentados nesta linha são 
originados das diversas ações que visaram a otimização dos resultados, 
onde destacamos, além da contínua revisão do portfólio para uma 
oferta mais customizada, para cada segmento, a ampliação das 
funcionalidades digitais, cuja contratação pelo App e Internet Banking 
Bradesco foi iniciada no 2T19, atingindo 9.488 novas cotas, com 
faturamento de R$ 512 milhões. Ressaltamos ainda que a Bradesco 
Consórcios segue líder nos segmentos em que atua (imóveis, 
automóveis e caminhões).  

o Custódia e Corretagens – a variação positiva em relação aos períodos, 
foi observada tanto nas receitas com corretagens, em função dos 
maiores volumes negociados, com destaque para o desempenho 
obtido nas transações realizadas por meio da Ágora Corretora. 
 

(1) Inclui serviços de cobrança, arrecadação, pagamentos e outros
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– Em relação ao 4T19, a redução de 2,7% está relacionada às menores despesas com provisão para 

processos trabalhistas e custos de rescisão. No comparativo anual, o aumento de 3,2% está relacionado às maiores despesas com 
proventos e encargos sociais, em função dos efeitos do acordo coletivo, cujo reajuste foi de 4,3% que foram parcialmente 
compensadas por menores despesas com provisão para processos trabalhista. 

– No comparativo com o 1T19, as despesas cresceram apenas 1,0%, refletindo as ações da 
administração para manter um forte controle de custos e melhorar a eficiência operacional. O crescimento está relacionado às 
maiores despesas com depreciação e amortização (+10,7%), decorrente dos maiores investimentos em tecnologia, tais como 
aquisição de novos equipamentos e implementação de novos sistemas, cuja evolução está diretamente relacionada ao crescimento 
do volume de negócios. Cabe destacar que as despesas apresentaram crescimento abaixo da inflação acumulada em 12 meses 
(IGP-M 6,8% e IPCA 3,3%). A redução das despesas, no comparativo com o 4T19, reflete os menores gastos em praticamente todas 
as linhas, destacando propaganda e publicidade, serviços de terceiros e processamento de dados. 

– A redução de outras despesas operacionais líquidas de receitas, 
nos períodos, está relacionada às menores despesas com constituição de provisões operacionais (cíveis e fiscais) e redução nas 
despesas com sinistros, que compensaram as maiores despesas com comercialização de cartões nos períodos, cujo aumento está 
relacionado aos maiores gastos com programas de pontos, e maiores despesas oriundas das atividades de seguros. 
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A redução de nosso índice de capital nível I em relação ao trimestre 
anterior está influenciado pela volatilidade do mercado vivenciada 
neste trimestre, que impactou a marcação a mercado dos títulos 
disponíveis para venda que reduziu nosso patrimônio líquido e pelo 
aumento dos ativos ponderados pelo risco (RWA), que está 
relacionado ao maior volume de créditos tributários, bem como o 
efeito das operações com risco de crédito. Estes impactos foram 
parcialmente compensados pela nossa geração interna de capital 
(lucro líquido após JCP) e pela redução dos ajustes prudenciais no 
período. Cabe destacar que, a partir de 01.04.2020, os capitais 
mínimos requeridos passam a ser de 8,25% para o capital nível I e de 
6,75% para o capital principal, conforme a Resolução n° 4783/20.

 
 

 
(1) Referem-se aos mínimos requeridos, conforme a Resolução n° 4193/13, somado às parcelas de adicional de capital estabelecidos pelas Circulares n° 3768/15 e 3769/15. Cabe destacar que, a partir de 
01.04.2020, os capitais mínimos requeridos passam a ser de 8,25% para o capital nível I e de 6,75% para o capital principal, conforme a Resolução n° 4783/20.
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(1) Acumulado doze meses; 
(2) Para fins de comparabilidade, as ações foram ajustadas de acordo com as bonificações e os desdobramentos ocorridos nos períodos; 
(3) Não considera os ajustes de avaliação patrimonial registrados no Patrimônio Líquido; 
(4) Lucro Líquido Recorrente Acumulado no ano; 
(5) Exclui as provisões adicionais; 
(6) Cálculo IEO = (Despesas de Pessoal + Despesas Administrativas + Outras Despesas Operacionais Líquidas de Receitas) / (Margem Financeira + Receita de Prestação de Serviços + Resultado de Seguros + 

Resultados de Participações em Coligadas + Despesas Tributárias); e 
(7) Quantidade de ações (descontadas as ações em tesouraria) x cotação de fechamento das ações ON e PN do último dia do período. 
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(1) Para mais informações, favor consultar a nota explicativa nº 4 – Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado Gerencial, no capítulo “Demonstrações Contábeis Completas” deste relatório;  
(2) Inclui reclassificações entre as linhas do resultado, que não afetam o Lucro Líquido, mas que permitem uma melhor análise das linhas de negócios, destacando o ajuste do hedge fiscal, que representa o resultado parcial dos derivativos utilizados para efeito 

de hedge de investimentos no exterior, que em termos de Lucro Líquido simplesmente anula o efeito fiscal (IR/CS e PIS/COFINS) dessa estratégia de hedge, no montante de R$ 15.815 milhões no 1T20 e R$ (1.523) milhões no 4T19; e no 4T19 contempla a 
realocação, no valor de R$ 459 milhões nas linhas de Margem Financeira e PDD, relacionadas, em grande parte aos efeitos da operação de venda de ativos financeiros (cessão de crédito); e das reclassificações gerenciais entre as linhas que compõe a PDD, 
no valor de R$ 866 milhões, em função da reestruturação de operações de clientes corporativos, que para melhor efeito de comparabilidade, foram alocadas das linhas de Descontos Concedidos/outros e impairment de ativos financeiros para PDD (bruta). 
A partir do 1T20, inclui novas reclassificações gerenciais em função da implementação da circular nº 3959/19, o que não altera a composição da demonstração de resultado recorrente; e 

(3) Refere-se a Demonstração do Resultado – Gerencial (1) com as reclassificações entre linhas, que não afetam o Lucro Líquido, e sem os eventos extraordinários do período. 
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(1) Para mais informações, favor consultar a nota explicativa nº 4 – Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado Gerencial, no capítulo “Demonstrações Contábeis Completas” deste relatório;  
(2) Inclui reclassificações entre as linhas do resultado, que não afetam o Lucro Líquido, mas que permitem uma melhor análise das linhas de negócios, destacando o ajuste do hedge fiscal, que representa o resultado parcial dos derivativos utilizados para efeito 

de hedge de investimentos no exterior, que em termos de Lucro Líquido simplesmente anula o efeito fiscal (IR/CS e PIS/COFINS) dessa estratégia de hedge, no montante de R$ 15.815 milhões no 1T20 e R$ 240 milhões no 1T19. A partir do 1T20, inclui novas 
reclassificações gerenciais em função da implementação da circular nº 3959/19, o que não altera a composição da demonstração de resultado recorrente; e 

(3) Refere-se a Demonstração do Resultado – Gerencial (1) com as reclassificações entre linhas, que não afetam o Lucro Líquido, e sem os eventos extraordinários do período. 
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Com intuito de reduzir gradualmente a assimetria da divulgação das demonstrações financeiras entre o padrão contábil previsto no Cosif em 
relação aos padrões internacionais (IFRS), o Banco Central através da Resolução CMN nº 4720/19, regulamentou novos procedimentos para 
elaboração e divulgação das demonstrações financeiras e através da circular nº 3959/19 estabeleceu as diretrizes que passaram ser aplicadas 
a partir de 01.01.2020. Dentre as principais alterações implementadas foram: A nova estrutura e as contas do Balanço Patrimonial que estão 
apresentadas por ordem de liquidez e exigibilidade. 

 
(1) Para mais informações, favor consultar a nota explicativa nº 4 – Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado Gerencial, no capítulo “Demonstrações Contábeis Completas” deste relatório. 
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(Esta página foi deixada em branco propositalmente). 
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Índice Preço/Lucro: Indica o possível número de anos 
(exercícios) em que o investidor recuperaria o seu capital 
investido, com base nos preços de fechamento das ações  ON 
e PN.. 

 
Índice Múltiplo de PL: Indica a quantidade de vezes em que o 
valor de mercado do Bradesco é superior ao seu patrimônio 
líquido.  

 
Dividend Yield: É a relação entre o preço da ação e os 
dividendos e/ou JCP distribuídos aos acionistas nos últimos 
doze meses, indicando o retorno do investimento pela 
participação nos lucros.  

 
(1) Lucro líquido recorrente acumulado doze meses;  
(2) Fonte: Economatica; e  
(3) Calculado pela ação mais líquida.

 

 

(1) No 12M19, considera R$ 8 bilhões de dividendos extraordinários pagos em 
23.10.2019; e 
(2) Calculado com base no lucro líquido contábil após ajuste de reserva legal.  

 
(1) Ajustado pelos eventos societários ocorridos nos períodos; e 
(2) Quantidade de ações (descontadas as ações em tesouraria) x cotação de fechamento das ações ON e PN do último dia do período. 

 
(1) BBD “PN” e BBDO “ON” (a partir de março de 2012); e 
(2) BBDC3 “ON” e BBDC4 “PN”. 
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(1) Exclui sobreposição de clientes; e 
(2) Inclui conta salário. 
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(1) Data base: jan/20;  
(2) Data base: fev/20; 
(3) Mercado projetado; e 
N/D – Não disponível.  
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(1) Em abril de 2020, houve a revisão da perspectiva dos ratings em escala global do Bradesco de positiva para estável, seguindo a mesma revisão da perspectiva 
sobre o rating do Brasil (soberano). Na mesma ocasião, os ratings de escala global foram reafirmados. 
 

Exercemos o controle corporativo dos riscos de 
modo integrado e independente, preservando e 
valorizando o ambiente de decisões colegiadas, 
desenvolvendo e implementando metodologias, 
modelos e ferramentas de mensuração e controle. 
Promovemos a disseminação da cultura de riscos a 
todos os funcionários, em todos os níveis 
hierárquicos, desde as áreas de negócios até o 
Conselho de Administração. 

As estruturas de gerenciamento de riscos e capital 
possuem políticas, normas e procedimentos, 
assegurando que a nossa Organização mantenha um 
controle compatível com a natureza de suas 
operações, complexidade dos seus produtos e 
serviços, atividades, processos, sistemas e a 
dimensão de sua exposição aos riscos. Nossas 
estruturas de gerenciamento de riscos e capital 
também são compostas por diversos comitês, 
comissões e departamentos que subsidiam o 
Conselho de Administração, o Diretor-Presidente, o 
Diretor de Riscos (Chief Risk Officer - CRO) e a 
Diretoria Executiva da Organização na tomada de  

decisões. Destacam-se o Comitê de Gestão 
Integrada de Riscos e Alocação de Capital, que tem 
por objetivo assessorar o Conselho de Administração 
no desempenho das suas atribuições relacionadas às 
políticas de gerenciamento e limites de exposição a 
riscos e assegurar no nosso âmbito, o cumprimento 
dos processos, políticas, normas relacionadas e o 
cumprimento de regulamentações e legislações 
aplicáveis à nossa Organização; e o Comitê de Riscos, 
cujo objetivo principal é avaliar o arcabouço de 
gerenciamento dos nossos riscos e, eventualmente, 
propor aperfeiçoamentos. Ambos, assessoram o 
Conselho de Administração no desempenho de suas 
atribuições na gestão e controle dos riscos, do 
capital, controles internos e compliance. 

Informações detalhadas a respeito do processo de 
gerenciamento de riscos, patrimônio de referência, 
bem como da nossa exposição aos riscos podem ser 
encontradas no Relatório de Gerenciamento de 
Riscos – Pilar 3, disponível no site de Relações com 
Investidores (bradescori.com.br. – Informações ao 
Mercado – Gerenciamento de Riscos). 
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Possuímos uma área responsável pela Gestão de 
Capital, subordinada ao Departamento de 
Controladoria, que atua em conjunto com o 
Departamento de Controle Integrado de Riscos, 
empresas ligadas, áreas de negócio e diversas áreas 
de suporte. 

Adicionalmente, fazem parte desta governança, 
Comissões, Comitês Executivos e Comitês não 
Estatutários, que apoiam o Conselho de 
Administração e a Diretoria Executiva na tomada de 
decisões. 

A estrutura de Gestão de Capital, através de um 
planejamento adequado da suficiência de capital, 
visa proporcionar condições para o 
acompanhamento e controle do capital, 
contribuindo para o alcance das metas estabelecidas 
nos objetivos estratégicos por nós definidos.  

Com a implementação da estrutura de Gestão de 
Capital foi estabelecido o processo interno de 
avaliação de adequação do capital (ICAAP), 
contendo o plano de capital que proporciona 
condições para a avaliação da sua suficiência, 
considerando os cenários base e estresse em uma 
visão prospectiva para identificar ações de capital e 

de liquidez a serem adotadas para os respectivos 
cenários. 

Na elaboração do plano de capital, são consideradas 
as ameaças e oportunidades, metas de crescimento 
e de participação no mercado, projeções de 
necessidade para suportar os riscos, bem como do 
capital mantido por nossa Organização. Estas 
projeções são elaboradas para no mínimo três anos 
e são continuamente monitoradas e controladas 
pela área de Gestão de Capital.  

Possuímos um plano de recuperação que contém 
ações de capital e liquidez em conformidade com a 
Resolução nº 4.502/16. 

As informações sobre a suficiência e adequação de 
capital e os instrumentos mencionados são 
fundamentais na gestão e apoio a tomada de 
decisões. 

Informações adicionais sobre a estrutura de Gestão 
de Capital podem ser encontradas no Relatório de 
Gerenciamento de Riscos – Pilar 3, no Relatório 
Integrado e Plano de Recuperação (4.502/16), 
disponíveis no site de Relações com Investidores, em 
bradescori.com.br. 

 

Para as empresas reguladas pela SUSEP, a Resolução 
CNSP nº 321/15, alterada pelas Resoluções CNSP nº 
360/17 e n°368/18, estabelece que as sociedades 
deverão apresentar patrimônio líquido ajustado 
(PLA) igual ou superior ao capital mínimo requerido 
(CMR). O CMR é equivalente ao maior valor entre o 
capital base e o capital de risco. Conforme Resolução 
CNSP nº 343/16, o PLA é avaliado numa visão 
econômica, e deve ser calculado com base no 
patrimônio líquido contábil ou no patrimônio social 
contábil, considerando os ajustes contábeis e ajustes 
associados à variação dos valores econômicos. Para 
as empresas reguladas pela ANS, a Resolução 
Normativa nº 209/09, alterada pela Resolução 
Normativa nº 373/15, estabelece que as sociedades 
deverão apresentar patrimônio líquido ajustado 
(PLA) igual ou superior à Margem de Solvência (MS). 

O processo de adequação e gerenciamento de 
capital é acompanhado de forma contínua e visa 
assegurar que o Grupo Bradesco Seguros mantenha 
uma sólida base de capital para apoiar o 
desenvolvimento das atividades e fazer face aos 
riscos em qualquer situação do mercado, em 
atendimento aos requerimentos regulatórios e/ou 
aos aspectos de Governança Corporativa.  

As Companhias devem manter, permanentemente, 
capital compatível com os riscos de suas atividades e 
operações, conforme as características e 
peculiaridades de cada empresa no Grupo Bradesco 
Seguros, representado por níveis adequados de 
capital. O Grupo Bradesco Seguros acompanha, de 
maneira permanente, os limites requeridos pelos 
respectivos órgãos reguladores. O Capital Mínimo 
Requerido, em fevereiro de 2020, totalizou o 
montante de R$ 12 bilhões.
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A tabela abaixo demonstra a composição histórica do Patrimônio de Referência, dos Ativos Ponderados pelo Risco 

e do Índice de Basileia. 

(1) Inclui dívidas subordinadas perpétuas emitidas no 4T18, no valor de R$ 4,2 bilhões, que foram aprovadas e autorizadas pelo Banco Central. 
 

A nossa administração é composta pelo Conselho de 
Administração, constituído por dez conselheiros, dentre 
os quais dois são independentes, e por sua Diretoria, não 
havendo acúmulo dos cargos de Presidente do Conselho 
de Administração e de Diretor-Presidente, conforme 
previsão estatutária. 

Sete Comitês assessoram o Conselho, sendo estatutários: 
(i) Auditoria; e (ii) Remuneração; e não estatutários: (iii) 
Integridade e Conduta Ética; (iv) Riscos; (v) Gestão 
Integrada de Riscos e Alocação de Capital - COGIRAC; (vi) 
Sustentabilidade e Diversidade; e (vii) Sucessão e 
Nomeação. Diversos comitês executivos auxiliam as 
atividades da Diretoria Executiva, sendo todos 
normatizados por regimentos próprios.

O Conselho Fiscal, órgão fiscalizador permanente, é 
composto por cinco membros efetivos e seus respectivos 
suplentes. Aos acionistas preferencialistas e aos acionistas 
não controladores detentores de ações ordinárias, cabe a 
escolha de dois membros efetivos e seus suplentes. Além 
do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, possuímos 
Auditoria Interna subordinada ao Conselho de 
Administração.  

O Bradesco está listado no Nível 1 de Governança 
Corporativa da B3. Mais informações, estão disponíveis no 
site de Relações com Investidores do Bradesco 
(bradescori.com.br – Seção Governança Corporativa). 
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Os Programas de Compliance, Ética e Integridade 
abrangem nossos administradores, funcionários, 
estagiários, aprendizes, fornecedores, parceiros de 
negócios e correspondentes no país, sociedades 
controladas e empresas integrantes da nossa Organização 
e norteiam suas interações e decisões diárias, tornando 
explícitos os nossos princípios e padrões de conduta ética. 

Esses princípios são apoiados por códigos, políticas, 
normas, procedimentos, programas de capacitação dos 
profissionais e controles, e buscam detectar 
tempestivamente eventuais ações que se configurem  

violações ao Código de Conduta Ética, e/ou operações e 
situações com indícios de relação com atividades ilegais, 
visando a adoção de medidas e ações cabíveis. 

Esses mecanismos de controles são objeto de avaliação e 
aperfeiçoamento constante em conformidade com as 
legislações e regulamentações vigentes e aplicáveis, bem 
como com as melhores práticas de mercado, e são 
apoiados por Comitês subordinados ao Conselho de 
Administração, como os de Integridade e Conduta Ética, 
Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital. 

A área de relações com o mercado é responsável por 
divulgar as informações à respeito do desempenho 
econômico financeiro da Organização, assim como sua 
estrutura de governança, políticas e práticas. Todas essas 
informações estão disponíveis no site: banco.bradesco/ri, 
entre elas, o Relatório de Análise Econômica e Financeira, 
que oferece uma análise completa do nosso desempenho; 
e o Relatório Integrado, no qual, têm-se uma visão mais 
abrangente da Organização, bem como suas estratégias, 
destaques do ano e demais informações relevantes. 

De forma a ampliar o conhecimento do público 
interessado quanto as nossas informações, no site de RI 
também é possível assistir a vídeos institucionais com 

mensagens de executivos da Organização, apresentações 
da companhia, calendário de eventos, formulários 
regulatórios, entre outras informações corporativas. 

Adicionalmente, a área de Relações com o Mercado 
mantém diálogo constante com o mercado: no primeiro 
trimestre de 2020, interagimos com 362 investidores 
nacionais e internacionais por meio de conferências no 
Brasil e/ou exterior, reuniões, conference calls e 
apresentações institucionais. No mesmo período 
divulgamos o Relatório Integrado 2019, no qual 
compilamos Informações institucionais e de 
sustentabilidade em uma única publicação. 

 

A Organização está contribuindo ativamente para superar a 
pandemia, cuidando dos funcionários, clientes e 
intensificando o compromisso com a sociedade. No primeiro 
capitulo deste relatório, apresentamos uma série de ações 
tomadas em combate à pandemia.  

Para mais informações sobre nossas ações relacionadas 
ao coronavírus, acesse: 

www.bradesco.com.br/coronavirus. 

Destacamos a Fundação Bradesco, que desenvolve há 
mais de 63 anos um amplo programa socioeducacional, 
mantendo 40 Escolas próprias no Brasil. Em 2020, um 
orçamento previsto de R$ 794 milhões irá beneficiar 
um número estimado de 84.588 alunos em suas 
Escolas, na Educação Básica (da Educação Infantil ao 
Ensino Médio e Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio), Educação de Jovens e Adultos e na Formação 
Inicial e Continuada voltada à geração de emprego e 
renda. Aos mais de 42 mil alunos da Educação Básica, 
também, são assegurados, além do ensino formal, 

gratuito e de qualidade, uniformes, material escolar, 
alimentação e assistência médico-odontológica. A 
previsão é beneficiar, também, na modalidade de 
educação a distância (EaD), por meio do seu portal e-
learning “Escola Virtual”, 3.500.000 alunos que 
concluirão ao menos um dos diversos cursos oferecidos 
em sua programação, além de outros 12.447 alunos 
que serão beneficiados em projetos e ações em 
parceria como o Educa+Ação e em cursos e palestras 
educacionais e de tecnologia da informação.  



 

47 

A sustentabilidade está entre os direcionadores 
estratégicos da Organização. A gestão de aspectos 
ambientais, sociais e de governança (“ASG” ou “ESG”, na 
sigla em inglês) é fundamental para nossa perenidade e 
crescimento, em um contexto cada vez mais dinâmico e 
desafiador. Ao buscarmos gerar valor compartilhado e de 
longo prazo para investidores, funcionários, 
fornecedores, clientes e a sociedade, também 
contribuímos para o desenvolvimento sustentável do 
país. 
O compromisso com a sustentabilidade também é 
reforçado no estabelecimento de diálogos com diversos 
públicos de interesse e pela adesão a iniciativas 
empresariais e compromissos voluntários, como: Pacto 
Global, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
Princípios do Equador, Princípios para o Investimento 
Responsável (PRI), Princípios para Sustentabilidade em 
Seguros (PSI), Princípios para Responsabilidade Bancária 
(PRB), Empresas pelo Clima (EPC), Women’s 
Empowerment Principles (WEPs), Task force on Climate-
related Financial Disclosures (TCFD), entre outros. 
Considerando os principais desafios e tendências, em 
2019, revisamos nossa Estratégia de Sustentabilidade e 
estruturamos seis pilares com o objetivo de continuar 
alavancando o tema na Organização e se antecipando aos 
desafios futuros: NNegócios Sustentáveis: O objetivo é 
ampliar a oferta de produtos e serviços que favorecem 
uma sociedade mais inclusiva e apoiar os clientes na 
transição para uma economia mais sustentável; 
Mudanças Climáticas: Garantir que os nossos negócios 
estejam preparados para os desafios climáticos, 
buscando aprimorar a gestão dos negócios e as 
estratégicas, além de ser mais transparentes sobre os 
impactos climáticos na Organização; RRelacionamento 
com Clientes: Temos como propósito atender ao cliente 
com excelência, aperfeiçoando constantemente a 
maneira de melhor atendê-lo, a partir das suas 

necessidades e objetivos, de modo a contribuir com as 
suas conquistas; DDiversidade: Buscamos acolher e 
promover a diversidade entre nossos funcionários e 
clientes. O objetivo é atrair e reter talentos, ampliar o 
acesso às oportunidades de carreira e servir de forma 
adequada uma gama cada vez maior de perfis de clientes; 
Inovação: Guiar a força da inovação – já presente no DNA 
e nas práticas do Bradesco – em direção à 
sustentabilidade apresenta o potencial de trazer 
transformações positivas nos negócios do Bradesco e no 
relacionamento com os clientes; e IInvestimento Social 
Privado: Como um dos maiores doadores privados do 
Brasil, buscamos potencializar a gestão de resultados e 
impactos do investimento social do Bradesco no País. 
As principais decisões e o acompanhamento da estratégia 
de sustentabilidade, são conduzidos pelo Comitê de 
Sustentabilidade e Diversidade, que se reúne 
trimestralmente e conta com membros do Conselho de 
Administração e da Diretoria Executiva, incluindo o 
Diretor-Presidente. As decisões do Comitê são 
assessoradas pela Comissão de Sustentabilidade, uma 
instância Executiva composta por diretores e gestores de 
diversas áreas, que garantem a aplicação integrada do 
tema aos negócios e operações, auxiliam a execução de 
planos e fazem o acompanhamento dos projetos.  
Encerramos 2019 com avanços na performance em 
aspectos ambientais, sociais e de governança (ASG), 
sendo reconhecido por índices especializados de bolsas 
de valores e agências de rating ASG. Pela 14ª vez, 
estamos presentes no Dow Jones Sustaintability Indices 
(DJSI), nas carteiras Mundo e Mercados Emergentes, com 
desempenho superior à média mundial. Somos o banco 
privado brasileiro com a melhor performance em 2019.  
Mais informações, estão disponíveis no site de Relações 
com Investidores do Bradesco (bradescori.com.br – 
Relatório Integrado). 

Assumimos o compromisso de, a partir do fim de 2020, 
ter 100% das operações do Bradesco abastecidas por 
energia de fontes renováveis. A iniciativa fará da 
Organização uma das primeiras grandes instituições 
financeiras no mundo a completar a transição.  

Adicionalmente, nos comprometemos a neutralizar 100% 
das emissões de gases do efeito estufa (equivalentes a 
carbono) geradas pelas operações da Organização de 
2019 em diante, sendo o primeiro grande banco brasileiro 
a assumir tal nível de compensação de carbono.

O Bradesco foi classificado, pelo segundo ano    
consecutivo, na categoria Prata do “The Sustainability 
Yearbook 2020”. Isso indica que estamos no grupo de 5% 
das instituições financeiras com melhor performance em 

sustentabilidade de acordo com a análise da S&P Global - 
responsável pela análise ESG que determina as empresas 
que vão compor o Índice Dow Jones de Sustentabilidade 
da Bolsa de Nova York.
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Aos 
Acionistas e ao Conselho de Administração do  
Banco Bradesco S.A.   
Osasco - SP   
 

Fomos contratados pelo Banco Bradesco S.A. (“Bradesco”) para apresentar um relatório sobre as 
informações contábeis consolidadas suplementares intermediárias do Banco Bradesco S.A. em 31 de março 
de 2020 e para o período findo naquela data, na forma de uma conclusão de asseguração limitada se, com 
base no nosso trabalho realizado, descrito neste relatório, não temos conhecimento de nenhum fato que 
nos leve a acreditar que as informações contábeis consolidadas suplementares intermediárias incluídas no 
Relatório de Análise Econômica e Financeira não estão apresentadas, em todos os aspectos relevantes, de 
acordo com as informações referidas no parágrafo “Critérios para elaboração das informações contábeis 
consolidadas suplementares intermediárias”. 
 
Responsabilidades da Administração do Bradesco  
 
A Administração do Bradesco é responsável pela elaboração e adequada apresentação das informações 
contábeis consolidadas suplementares intermediárias incluídas no Relatório de Análise Econômica e 
Financeira de acordo com os critérios para elaboração das informações contábeis consolidadas 
suplementares descritas abaixo, e pelas demais informações contidas neste relatório, assim como pelo 
desenho, implementação e manutenção dos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir que tais informações estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro.  
 

Responsabilidade dos Auditores Independentes  
 
Nossa responsabilidade é de revisar as informações contábeis consolidadas suplementares incluídas no 
Relatório de Análise Econômica e Financeira elaboradas pelo Bradesco e emitir sobre as mesmas uma 
conclusão de asseguração limitada, com base nas evidências obtidas. Conduzimos nossos trabalhos em 
conformidade com a NBC TO 3000 - Trabalho de Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão (ISAE 3000). 
Tal norma requer o cumprimento de exigências éticas, incluindo requisitos de independência, planejamento 
e execução de procedimentos para obter um nível significativo de asseguração limitada de que não temos 
conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis consolidadas 
suplementares intermediárias incluídas no Relatório de Análise Econômica e Financeira não estão 
apresentadas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as informações referidas no parágrafo 
“Critérios para elaboração das informações contábeis consolidadas suplementares intermediárias”.  
 
Os procedimentos selecionados basearam-se na nossa compreensão das informações contábeis 
consolidadas suplementares intermediárias incluídas no Relatório de Análise Econômica e Financeira e de 
outras circunstâncias do trabalho e da nossa consideração sobre as áreas onde distorções materialmente 
relevantes poderiam existir, independentemente destes serem causados por fraude ou erro. Entretanto, 
tais procedimentos não incluem a investigação ou detecção de fraude ou erro.  
 
O nível de asseguração limitada é menor que a de uma auditoria completa ou uma asseguração razoável. 
Procedimentos para coleta de evidências para um trabalho de asseguração limitada são mais limitados do 
que para um trabalho de asseguração razoável, consequentemente, não expressamos opinião de auditoria 
ou asseguração razoável sobre as informações contábeis consolidadas suplementares intermediárias 
incluídas no Relatório de Análise Econômica e Financeira.  
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Nossa conclusão não contempla aspectos relacionados com as informações prospectivas contidas no 
Relatório de Análise Econômica e Financeira, 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 contábeis consolidadas suplementares intermediárias  
 
As informações contábeis consolidadas suplementares intermediárias divulgadas no Relatório de Análise 
Econômica e Financeira, em 31 de março de 2020  para o período findo naquela data, foram elaboradas 
pela Administração do Bradesco com base nas informações contidas nas informações contábeis 
consolidadas intermediárias relativas à data-base de 31 de março de 2020 e nas informações contábeis 
ajustadas aos critérios descritos na nota explicativa nº 4 das referidas informações contábeis intermediárias 
consolidadas, com o objetivo de possibilitar uma análise adicional, sem, contudo, fazerem parte das 
informações contábeis consolidadas intermediárias divulgadas nesta data.  
  

Conclusão  
 
Nossa conclusão foi baseada e está limitada aos assuntos descritos neste relatório.  
 
Baseado nos procedimentos realizados, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar 
que as informações contábeis consolidadas suplementares intermediárias incluídas no Relatório de Análise 
Econômica e Financeira não estão apresentadas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as 
informações referidas no parágrafo “Critérios para elaboração das informações contábeis consolidadas 
suplementares intermediárias”.   
 
 

 

 Osasco, 29 de abril de 2020 
 

 
KPMG Auditores Independentes 

CRC SP-028567/F 
 

André Dala Pola 
Contador CRC 1SP214007/O-2 
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Senhoras e senhores acionistas,  

Submetemos à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Contábeis Consolidadas do Banco Bradesco 
S.A. relativas ao período encerrado em 31 de março de 2020, elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

  

1. Comentário Econômico  

Atualmente, vivemos um período de grandes desafios e incertezas decorrentes da pandemia de  
Covid-19. Trata-se, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), da maior pandemia global do nosso 
tempo. Estamos atravessando um momento sem precedentes, uma situação inédita, na qual o fluxo de 
informações novas é intenso, podendo alterar a leitura do cenário. A crise não teve sua origem no sistema 
financeiro ou esteve relacionada a ameaças geopolíticas externas. Trata-se de um evento que afeta a vida das 
pessoas de modo geral, assim como a rotina das empresas e o mercado financeiro. No Brasil, temos um 
sistema financeiro sólido, robusto, que tem contribuído com diversas medidas para mitigar e superar a crise.  

O cenário que se desenha para a economia brasileira é muito diferente daquele previsto no início do 
ano. Por mais que o País tenha avançado estruturalmente, não está imune a uma crise dessa magnitude. É 
importante que avancemos para minimizar as perdas humanas, primeiramente, e econômicas, com ações 
conjuntas de toda sociedade, trabalhadores, empresários, setor privado e governo, sendo que as repostas, até 
agora, têm sido apropriadas. 

A nossa visão estrutural em relação ao País não foi alterada. Continuamos enxergando oportunidades 
em horizontes mais amplos. A dimensão do que será necessário fazer diante da crise ainda é incerta e, por 
isso, é preciso monitorar a evolução dos casos e das medidas propostas pelo governo e setor privado, para 
estimarmos as consequências da pandemia. É fundamental que, assim que a crise estiver superada, 
retomemos a agenda reformista e o controle de gastos públicos, para que o potencial de crescimento 
econômico seja maior, de forma sustentável, com inflação e juros baixos. 

Governos e bancos centrais no mundo têm respondido à crise em grande escala. Ainda assim, em 2020 
o PIB global deverá registrar uma recessão nunca vista desde os anos 1930. Todos os exercícios de previsão, 
contudo, contêm elevado grau de incerteza no momento atual. Não sabemos, ainda, qual será o horizonte de 
reabertura das economias, se haverá uma retomada rápida e se os hábitos dos agentes econômicos serão 
alterados. Seja como for, estamos seguros de que esse período será superado com a cooperação e os esforços 
de todos. 

 

2. Destaques do Período 

Em fevereiro, anunciamos que até o fim de 2020 as nossas operações serão 100% abastecidas por energia 
de fontes renováveis e que 100% de emissões de carbono geradas pelas atividades operacionais serão 
neutralizadas. Com isso, o Bradesco se tornará um dos primeiros grandes bancos no mundo a efetivar sua 
transição energética e a primeira instituição financeira no Brasil a atingir tal nível de neutralidade em carbono.  

No período, devido a pandemia de Covid-19, dentre outras ações realizadas, ressaltamos que, em conjunto 
com os bancos Itaú e Santander, fizemos a aquisição e doação de 5 milhões de kits de testes rápidos, 30 
tomógrafos computadorizados, 30 equipamentos PCR para diagnósticos e confecção de 15 milhões de 
máscaras de tecido, tudo para atender diretamente ao Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde. 

  



 
 

33. Resultado do Trimestre 

Registramos, no primeiro trimestre de 2020, um Lucro Líquido contábil de R$ 3,4 bilhões, equivalente 
a R$ 0,42 por ação ON e R$ 0,46 por ação PN, com rentabilidade de 10,5% sobre o Patrimônio Líquido médio. 
O retorno anualizado sobre os Ativos Totais médios foi de 1,0%. 

Aos acionistas, foram destinados, a título de Juros sobre o Capital Próprio, em valores brutos, R$ 1,2 
bilhão no período de janeiro a março de 2020, sendo R$ 436 milhões pagos de forma mensal e R$ 754 milhões 
provisionados. Adicionalmente, em 28.2.2020, foram pagos R$ 490,9 milhões em dividendos complementares 
relativos ao período de 2019, sendo atribuído R$ 0,058213963 por ação ordinária e R$ 0,064035359 por ação 
preferencial, sem incidência de Imposto de Renda na Fonte. 

Vale destacar que o resultado do trimestre foi impactado por maiores despesas de PDD,  reflexo do 
reforço de provisão, no valor de R$ 2,7 bilhões, em consequência do cenário econômico adverso que poderá 
resultar no aumento do nível de inadimplência, como reflexo da falência de empresas, aumento no índice de 
desemprego, bem como a degradação do valor das garantias. Este valor somado a parcela pré-existente de R$ 
2,4 bilhões, reservada para possíveis perdas em cenário econômico adverso, totaliza uma provisão de R$ 5,1 
bilhões. Dos R$ 5,1 bilhões em provisão, R$ 4,9 bilhões estão alocados, inicialmente, como provisão 
complementar e R$ 200 milhões como provisão requerida. 

É importante ressaltar que nossas atividades estão em plena capacidade operacional e, desde o início 
da pandemia, nossas ações têm levado em consideração as orientações do Ministério da Saúde. Instauramos 
um comitê de crise formado pelo Diretor-Presidente, todos os Vice-Presidentes e pelo CRO (Chief Risk Officer), 
que reúne-se diariamente e reporta, periodicamente, ao Conselho de Administração, as avaliações sobre a 
evolução do Covid-19 e seus reflexos nas operações. Além disso, temos uma Comissão de Riscos, que tem 
papel importante na verificação de vários pontos e alcances dessas ações na Organização. Acionamos o Plano 
de Continuidade de Negócios (PCN), e desde a segunda quinzena de março de 2020, intensificamos as ações 
internas e externas, de forma consistente e tempestiva, com o objetivo de minimizar os impactos envolvidos. 

Os impostos e contribuições, acumulados nos três primeiros meses do ano, incluindo previdenciários, 
pagos ou provisionados, somaram R$ 5,9 bilhões, sendo 43,4% relativos aos tributos retidos e recolhidos de 
terceiros e 56,6% apurados com base nas atividades desenvolvidas pela Organização Bradesco. 

Capital e reservas 

Em 31 de Março de 2020,destacamos: 

R$ 79,1 bilhões era o Capital Social realizado; 

R$ 50,6 bilhões totalizaram as Reservas Patrimoniais; e  

R$ 130,3 bilhões foi o Patrimônio Líquido, com redução de 3,1% em relação a Dezembro de 2019, 
ocasionado pela volatilidade do mercado, que impactou o ajuste de avaliação patrimonial, 
representando 9,1% do Ativo Total. O valor patrimonial por ação foi de R$ 14,74. 

O Capital Social informado já inclui o aumento de R$ 4,0 bilhões, com bonificação de 10% em ações, 
mediante a capitalização de parte do saldo da conta “Reservas de Lucros – Reserva Estatutária”, deliberado 
em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de março de 2020 e homologado pelo Banco Central do 
Brasil no dia 30 de março de 2020. 

O Valor de Mercado do Bradesco atingiu R$ 158,9 bilhões, o que equivale a 1,2 vez o Patrimônio 
Líquido. O cálculo é realizado com base na cotação das nossas ações em bolsa de valores. 

O Índice de Basileia atingiu 13,9%, superior ao mínimo de 11,5% regulamentado pela Resolução nº 
4.193/13, do Conselho Monetário Nacional, de acordo com o Comitê de Basileia. Em relação ao Patrimônio de 
Referência, o Índice de Imobilização alcançou 35,5%, dentro do limite máximo de 50,0% estipulado pelo Banco 
Central do Brasil. 

  



 

Abaixo, um resumo de nossas informações financeiras: 

 
  

  

Balanço Patrimonial - Dados Selecionados
Títulos e Valores Mobiliários  582.462          

DPV 264.282              
Negociação 221.085              
Mantidos para Vencimento (1) 97.095                

Operações de Crédito - Carteira Expandida ((2) 655.094          
Total dos Recursos Captados e Administrados 2.203.098        

Fundos e Carteiras Administradas 915.467              
Recursos Captados e Administrados 1.287.631           

Depósitos Totais 401.915          
Depósitos a Prazo 251.484              
Depósitos de Poupança 113.106              
Depósitos à Vista 36.728                
Depósitos Interfinanceiros 597                     

Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalização 272.257          
Dívida Subordinada 52.234            

País 38.084                
Exterior 14.150                

Recursos de Emissão de Títulos 172.540          
País 159.243              
Exterior 13.297                

Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 2.980              
Capital de Giro Próprio 102.223          
Empréstimos e Repasses 57.268            

País 21.992                
Exterior 35.276                

Carteira de Câmbio 37.930            
Captação no Mercado Aberto 188.284          

Qualidade da Carteira de Crédito (Bacen) - %
Índice de Inadimplência (> 90 dias (3) / Carteira de Crédito) 3,7                      

(1) Conforme dispõe o Artigo 8º da Circular nº 3.068/01, do Bacen, o Bradesco declara possuir capacidade
financeira e intenção de manter até o vencimento os títulos classificados na categoria “mantidos até o vencimento”; 

(2) Além da carteira de crédito – conceito Bacen, inclui avais, fianças, cartas de crédito, antecipação de recebíveis de 
cartão de crédito, debêntures, notas promissórias, coobrigação em cessões para certificados de recebíveis
imobiliários e crédito rural, cédula do produto rural (CPR), certificados de recebíveis imobiliário (CRI), certificados de 
direitos creditórios do agronegócio (CDCA) e fundos de investimentos em direitos creditórios (FIDC); e

(3) Créditos em atraso.

R$ milhões Mar20
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44. Clientes 

O cliente é a nossa razão de existir. Reforçamos constantemente o nosso posicionamento para que 
todos que aqui trabalham saibam como agir no relacionamento com os clientes.  

São 77 anos de existência e nos aperfeiçoamos para melhor atender e interagir com as pessoas. 
Seguimos conforme as necessidades e preferencias de cada um, identificando seu momento de vida, 
entendendo seus planos e metas, buscando facilitar suas conquistas e fazer parte delas.  

Alcançamos todos os perfis de clientes com o mesmo nível de excelência para atender o maior número 
de pessoas, cumprindo, assim, nossos objetivos de democratização no acesso aos produtos e serviços 
bancários, favorecendo a inclusão financeira, mobilidade social e empreendedorismo. Tendo a escala e a 
diversificação como diferenciais no nosso modelo de atuação, esses valores se estendem aos clientes não-
correntistas, pois reconhecemos a sua importância e o seu potencial para ampliarmos nossos negócios.  

No período, nnossa base era composta de 70,0 milhões de clientes. E, para garantir uma jornada de 
qualidade, segmentamos a estrutura, tanto pessoa física quanto jurídica.  

 
5. Estrutura de atendimento 

Somos o único Banco presente em todo território nacional. Atuamos, também, em localidades 
estratégicas no exterior. Com uma Rede de Atendimento ampla e constantemente atualizada, 
disponibilizamos uma moderna estrutura, oferecendo praticidade em serviços em todos os segmentos que 
atuamos.  

Ao final do trimestre, a nossa Rede era composta por 81.064 pontos, assim distribuídos: 

  

Mar20

Informações Estruturais - Unidades
PPontos de Atendimento 81.064
- Agências 4.400
- PAs 4.025
- PAEs 897
- Pontos Assistidos da Rede Banco24Horas 14.263
- Bradesco Expresso (Correspondentes) 40.483
- Bradesco Financiamentos 16.924
- Losango 58
- Agências, Subsidiárias e Escritório de Representação, no Exterior 14
Máquinas de Autoatendimento 56.634
- Rede Bradesco 33.326
- Rede Banco24Horas 23.308

81.064
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CCanais Digitais 

Disponibilizamos diversos produtos, serviços e atendimento, em qualquer lugar e horário, por meio 
dos nossos Canais Digitais – Internet Banking, Bradesco Celular, Autoatendimento, Redes Sociais e Fone Fácil, 
visando comodidade, praticidade e segurança dos clientes. Atualmente, essas mídias representam 96% das 
transações realizadas no Bradesco, tendo destaque os serviços pela internet e celular com 87%.  

 

Plataformas Digitais 

Temos, até então, 8 grandes Plataformas Digitais que atendem clientes dos segmentos Exclusive e 
Prime, convidados ou que solicitam a migração para as unidades em função de seu perfil de relacionamento. 
Hoje, atendemos 317.308 mil clientes, sendo 206.661 Exclusive e 110.647 Prime. Contamos, ainda, com a 
Agência Digital Bradesco Private Bank, com 3.485 clientes deste segmento. 

Acessibilidade 

Fomos pioneiros, em 1998, ao oferecer diversas soluções de acessibilidade, produtos e serviços que 
garantem maior autonomia e independência aos clientes com deficiência auditiva, física, intelectual e visual. 
Seguimos atentos na missão de democratização de acesso e inclusão, desenvolvendo e utilizando meios para 
trazer praticidade e independência financeira para este importante público.  

Como destaque, temos o Bradesco Digital Libras, que presta atendimento assertivo e de qualidade ao 
público com deficiência auditiva, ampliando seu relacionamento conosco. Os funcionários fazem o 
atendimento inicial e conectam o cliente ao intérprete digital. Contamos, ainda, com o Mouse Virtual, Virtual 
Vision, Tutoriais em Libras, Kit Braille, Fonte Ampliada, WebLibras na Home do Branco e inovamos ao 
disponibilizar saque em Libras pela Íris – Intérprete Digital de Libras Bradesco, entre outros. 

Área Internacional 

Mantivemos nossa liderança no ranking (FX) de exportação e importação, ocupando posição de 
destaque em Trade Finance. 

Atuamos nas principais regiões do Brasil por meio de 12 unidades operacionais especializadas e 18 
pontos de atendimento localizados junto ao segmento Corporate.  

No exterior, contamos com 3 Agências, 9 Subsidiárias e 2 Escritórios de Representação, além de uma 
extensa rede de bancos correspondentes. 

 



 
 

nnext, o nosso banco digital 

O next é um banco completo e 100% digital que nasceu com a missão de transformar a relação do 
banco com o público hiperconectado, completando o ecossistema de soluções da Organização Bradesco. Atua 
com base nos conceitos de user experience, ou seja, experiência do usuário, jornadas inteligentes e algoritmos 
preditivos para oferecer as melhores funcionalidades, antecipar ações e sugerir as soluções mais adequadas 
para a gestão financeira de cada cliente, dando-lhe total liberdade para a manutenção do seu dinheiro.  

Para oferecer soluções inovadoras e integradas aos propósitos dos clientes, conta com uma sofisticada 
plataforma e diferenciais, como conta e cartão de crédito sem tarifas, saques ilimitados nas máquinas de 
autoatendimento do Bradesco e da Rede Banco24horas, transferências entre bancos – DOC e TED -, gratuitos, 
fundos de investimentos, CDB, crédito parcelado e seguros. Também, é um grande hub de conexão entre 
serviços financeiros e não financeiros, com uma rede ampla de parceiros que proporcionam descontos, ofertas 
especiais e vantagens em aplicativos de transporte, restaurantes e muitos outros.  

125 milhões de transações processadas no primeiro trimestre.  

Ultrapassou a marca de 2,3 milhões de contas e foram abertas mais de 500 mil novas contas no 
trimestre. 

 

6. Principais produtos e serviços 

Seguros e outros 

O Grupo Bradesco Seguros, líder de mercado no Brasil e na América Latina, contribui de forma 
consistente para os resultados consolidados da Organização e nos representa na oferta de múltiplos produtos 
para proteção pessoal, familiar e empresarial em vários segmentos, como Seguro Auto, Seguros de Vida, Plano 
de Saúde, Dental, Capitalização, Planos de Previdência Privada e Ramos Elementares, que inclui Seguro 
Residencial e Patrimonial para pessoas físicas e jurídicas.  

Também, por meio da associação entre a Bradesco Seguros e a Swiss Re Corporate Solutions Brasil 
Seguros S.A., mantemos presença no segmento segurador de grandes riscos, P&C – Property and Casualty e 
de transportes, voltado a clientes corporativos de médio e grande porte dos mais diversos segmentos.  

Aos mais de 28,6 milhões segurados e clientes, é disponibilizada uma moderna estrutura de 
atendimento, formada por canais web e mobile, centrais de atendimento telefônico, dependências próprias 
com equipes comerciais, Agências do Bradesco e uma rede de corretores ativos, garantindo presença em todas 
as regiões do País.  

Em 31 de março de 2020, registrou: 

R$ 1,2 bilhão de Lucro Líquido; 

R$ 35,9 bilhões de Patrimônio Líquido; e  

R$ 19,0 bilhões em prêmios emitidos líquidos de seguros, contribuições de previdência e receitas de 
capitalização. 

Cartões 

Contamos com a mais completa linha de soluções de meios de pagamentos do País, atuando com as 
principais bandeiras, como Elo, Visa, Mastercard e American Express, e, também, oferecemos cartões Private 
Label em parceria com importantes empresas. 

Também, a Bradescard México, nossa subsidiária no exterior, é uma das principais instituições 
financeiras atendendo as necessidades do mercado mexicano, sendo uma das maiores emissoras de crédito 
com exclusividade em cadeias de lojas líderes no mercado local, como a rede de lojas C&A. 

Ainda em meios de pagamentos, estamos bem posicionados com relevantes participações acionárias 
na Cielo e, por meio da Elopar, holding de investimentos que inclui a Alelo (Cartão benefício, pré-pagos e 



 

Money Card), Livelo (programa de fidelidade por coalizão), participação na Elo Serviços (bandeira), Banco CBSS 
(emissão de cartão de crédito e outros produtos financeiros) e Veloe (empresa de mobilidade e pedágios).  

R$ 53,8 bilhões em transações de cartões no período.  

R$ 1,8 bilhões de Receita de Prestação de Serviços. 

OOperações de Crédito 

Diante da crise advinda da pandemia do Covid-19, estamos em plena capacidade operacional, com 
equipes adequadas e prontas para atender as necessidades dos clientes. Em relação ao crédito, além das 
diversas opções disponibilizadas normalmente, evidenciamos algumas que apoiam as pessoas e empresas 
nesse momento:  

Pessoa Física: repactuação de 60 dias na mesma taxa de juros dos contratos; e operações para renegociação 
com aumento de carência; 

Pequenas e médias empresas: fundo emergencial para Financiamento de Folhas de Pagamento com juros 
diferenciada, até 36 meses para pagar e 6 meses de carência; e repactuação de 60 dias na mesma taxa de 
juros dos contratos; e  

Grandes empresas: linhas de Capital de Giro para apoiar a necessidade imediata de caixa; e prorrogação de 
pagamentos de parcelas de empréstimos. 

Seguimos com a expansão da carteira de crédito, focados em melhorar a experiência e atender as 
reais necessidades dos clientes. Nossa capilaridade permite a realização de empréstimos e financiamentos 
diretos ou em parcerias estratégicas com diversas cadeias de negócios. Ampliamos e diversificamos as ofertas 
nos canais de distribuição, especialmente nos meios digitais, complementados pela Rede de Agências e 
Correspondentes Bancários. A política que possuímos guia ações de gerenciamento e é constantemente 
atualizada e condizente com a realidade econômica.  

Destacamos algumas linhas:  

Agronegócio: figuramos entre os maiores financiadores no nicho, com ofertas e soluções para 
desenvolvimento da produção, mantendo acordo com os principais fabricantes de equipamentos agrícolas do 
País; 

Repasses: líder em repasses de recursos do BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social. 

Imobiliário: um dos mais relevantes neste mercado, mantemos o compromisso em atender a demanda do 
setor, financiando tanto a indústria da construção quanto aquisição de imóvel pelos mutuários finais.  

Para empresas: linhas de capital de giro, de antecipação de recebíveis e de financiamento de bens voltadas 
para pequenas e médias empresas. Com o Bradesco Corporate, líder em ativos do mercado brasileiro para 
grandes e médias empresas, oferecemos soluções completas para diferentes necessidades e setores 
empresariais.  

Saldo das principais carteiras no período: 

R$ 655,1 bilhões em operações de crédito, no conceito expandido, que inclui Avais, Fianças, Cartas de 
Crédito, Antecipação de Recebíveis de Cartão de Crédito, Debêntures, Notas Promissórias, 
Coobrigações em Cessões para Certificados de Recebíveis Imobiliários e Crédito Rural; 

R$ 40,3 bilhões foi o saldo consolidado da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que inclui 
uma provisão complementar de R$ 9,3 bilhões, constituída considerando nosso modelo de 
provisionamento, que é baseado em modelos estatísticos que capturam informações históricas e 
prospectivas, e na experiência da Administração, de modo a refletir a nossa expectativa de perdas em 
diferentes cenários econômicos (positivo, esperado e adverso); 



 
 

R$ 163,9 bilhões em operações destinadas ao financiamento ao consumo - que contempla uma 
parcela de quase 70% das operações de crédito destinadas às pessoas físicas -, que inclui o valor de 
R$ 65,3 bilhões em Crédito Consignado, que registrou 9,4 milhões de contratos ativos;  

R$ 62,0 bilhões foi o saldo da carteira de Crédito Imobiliário, sendo R$ 46,2 bilhões destinados às 
pessoas físicas e R$ 15,8 bilhões às pessoas jurídicas, com um total de 315.353 unidades financiadas;  

R$ 15,4 bilhões em aplicações em agronegócios; e 

R$ 22,2 bilhões somou o saldo das carteiras de Repasses, com 138.665 contratos.  

CConsórcios 

Para clientes correntistas ou não, oferecemos um portfólio completo de produtos e serviços por 
intermédio da Bradesco Consórcios, com uma plataforma integrada para comercialização das soluções em 
sinergia com as Agências e Plataformas Digitais, garantindo a nossa liderança de mercado nos três segmentos 
em que atuamos: automóveis, caminhões e imóveis. 

R$ 5,3 bilhões de faturamento nos três primeiros meses do ano, totalizando R$ 79,9 bilhões 
acumulados até março de 2020. 

R$ 490 milhões de Receitas de Prestação de Serviços. 

1,585 milhão de cotas ativas, totalizando 125,9 mil novas cotas comercializadas. 

Banco de Investimentos 

O Banco Bradesco BBI opera como Banco de Investimentos da Organização e, assim, assessoramos 
clientes em ofertas primárias e secundárias de ações, transações de fusão, aquisição e venda de ativos, 
estruturação e distribuição de instrumentos de dívidas, operações estruturadas de financiamento de empresas 
e projetos na modalidade Project Finance. 

Com uma equipe altamente qualificada e de research, a área de Global Markets, responsável por 
securities e pelo relacionamento com clientes institucionais, cobre diversos setores e companhias abertas em 
São Paulo, Buenos Aires, México, Nova York, Londres e Hong Kong. 

R$ 25,6 bilhões foi o montante registrado de 46 transações de investment banking. 

Asset Management – Gestão de Recursos 

Por meio da BRAM – Bradesco Asset Management, uma das líderes de mercado, oferecemos soluções 
completas de gestão de fundos e carteiras de investimento para todos os perfis de clientes que atendemos. 
Atua com múltiplos segmentos, dentre eles, muitos provenientes do Banco Bradesco, além de Investidores 
Institucionais, no Brasil e exterior, e diversos Family Offices, garantindo o mais alto padrão de qualidade em 
serviços.  

R$ 576,2 bilhões em fundos de investimentos e carteiras administradas sob sua gestão no primeiro 
trimestre. 

Plataforma Completa de Investimentos  

Nossa Plataforma Completa de Investimentos tem seus valores apoiados em 3 pilares:  

Assessoria especializada, cujo objetivo é gerar valor aos clientes por meio de ofertas completas de 
produtos e soluções de investimentos, para atender as necessidades dos investidores, correntistas ou 
não-correntistas, considerando seu momento de vida, patrimônio e perfil, em diferentes canais de 
atendimento; 

Portfólio de produtos e carteiras recomendadas em plataforma aberta que permite acesso a todo e 
qualquer produto de mercado independente do originador e emissor, bem como curadoria de 
investimentos que recomendará a melhor combinação de produtos em vista dos objetivos e perfis dos 
clientes; e  



 

Plataformas de negociação digitais de última geração com acesso rápido, fácil e completo.   

A gestão dos investimentos, além de contar com o atendimento dos gerentes da Rede de Agências do 
Bradesco, conta, também, com uma equipe de especialistas de investimento na assessoria das demandas 
sobre produtos bancários, fundos de investimento, produtos de mercado de capitais, corretora e previdência 
privada. Os clientes têm disponíveis as carteiras sugeridas, que combinam uma diversidade de produtos 
financeiros e elaboradas mensalmente com base nas perspectivas dos mercados nacional e internacional. É 
oferecida a comodidade de investir pelo internet banking, Bradesco Celular e outros canais, tais como chat e 
telefone, sendo possível a utilização desses meios para realização de operações e assessoria de investimentos. 

ÁÁgora 

A Ágora – Casa de Investimentos, controlada indireta da Organização, é a mais recente iniciativa que 
demonstra nossa agilidade e flexibilidade na era da inovação. Após revitalização, se transformou em uma nova 
plataforma aberta e independente de investimentos, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, inclusive 
clientes não correntistas. 

Os clientes iniciam o relacionamento com o cadastro 100% digital, passando a ter acesso a um 
portfólio completo de investimentos para todos os perfis, tendo a curadoria na seleção dos melhores produtos 
do mercado com opções de renda variável, mercados futuros, Tesouro Direto, COE, fundos, títulos públicos e 
privados de renda fixa e ainda contam ainda com uma assessoria especializada e conteúdos exclusivos 
elaborados por renomados analistas de mercado. 

A nova plataforma de investimentos e negociação avançada, ágil, moderna e intuitiva, seja via Site ou 
App Ágora disponíveis 24 horas por dia, proporcionam uma experiência diferenciada, para que os clientes 
tenham toda comodidade e segurança na hora de investir. 

Corretora 

A Bradesco Corretora, por intermédio do BBI, atende exclusivamente clientes institucionais, com 
cobertura de análise de empresas e setores. Com as unidades da Bradesco Securities, atende os mercados 
norte-americano, europeu e chinês na intermediação de ações e ADRs – American Depositary Receipts e na 
distribuição de títulos públicos e privados para investidores. 

Soluções diversas 

Mercado de Capitais 

Oferecemos ao mercado de capitais um amplo leque de soluções e serviços, por meio de profissionais 
especializados e moderna infraestrutura, com ênfase para Administração Fiduciária para Fundos, Clubes de 
Investimento e Carteiras Administradas; Custódia Qualificada de Valores Mobiliários para Investidores e 
Emissores; Escrituração de Valores Mobiliários e Depositário – Escrow Account. Dentre os serviços prestados, 
destacamos a nossa representatividade na prestação dos serviços de Custódia Qualificada – Global. 

Cash Management  

Amplo portfólio de produtos e serviços, solidez, segurança, soluções sob medida e integração das 
plataformas sistêmicas facilitam a gestão financeira de Empresas, Concessionárias de Serviços e Órgãos 
Públicos para a administração do contas a receber e a pagar e arrecadação de tributos e taxas.  

Os clientes classificados como Nichos de Mercado, a exemplo Franquias, Condomínios, Cartórios, 
Universitários, Profissionais da Saúde, entre outros, dispõem de consultores especializados e soluções 
customizadas de acordo com o seu perfil. Os Microempreendedores contam com o Portal MEI – mei.bradesco 
-, que, além de produtos e serviços ajustados ao seu negócio, têm serviços gratuitos fornecidos pelos parceiros 
para facilitar o seu dia a dia.  

A nossa área de Global Cash Management estrutura soluções para empresas internacionais que atuam 
no mercado brasileiro e empresas nacionais que atuam no exterior, mantendo parceria com 50 bancos 
internacionais e acesso à Rede Swift, apoiando a abertura de contas de empresas indicadas pelos parceiros 
bancários.  



 
 

PProdutos e Serviços para o Poder Público 

Para atender o Setor Público, possuímos plataformas exclusivas em todo o território nacional, com 
Gerentes de Negócios capacitados para ofertar produtos, serviços e soluções com qualidade e segurança aos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário federais, estaduais e municipais, além de Autarquias, Fundações 
Públicas, Empresas Públicas e de Economia Mista e as Forças Armadas e Auxiliares. Mensalmente, mais de 
11,4 milhões de aposentados e pensionistas do INSS recebem seus benefícios no Bradesco, sendo o maior 
pagador dentre todos os bancos no País. 

Temos uma estrutura comercial com 44 Plataformas distribuídas pelo Brasil: 9 especializadas no Alto 
Poder Público para atendimento aos Governos, Capitais dos Estados, Tribunais, Conselhos de Classe, 
Assembleias, Ministérios Públicos e Defensorias Públicas. Também, contamos com 35 Plataformas que atuam 
no Varejo atendendo Prefeituras e demais Órgãos. Saiba mais em bradescopoderpublico.com.br. 

7. Tecnologia e Inovação 

Sempre inovador, continuamos com o foco na melhor experiência para nossos clientes, intensificando 
o uso de novas tecnologias como: algoritmos, inteligência artificial e ciências de dados complementares, ao 
que chamamos de cultura Bradesco, em que a relação humana é essencial para a construção de vínculos 
confiáveis entre a Instituição e os clientes. 

Nesse sentido e estando próximo aos clientes, entendendo o momento de vida de cada um, 
identificando suas necessidades e as melhores oportunidades para que eles conquistem seus objetivos. Como 
resultado contínuo desse processo, ofertamos experiências relevantes na entrega de valor aos negócios. 
Abaixo, falamos de algumas ações de destaques que contribuem para cumprirmos nossa proposta. 

Cliente pessoa física tem maior autonomia na administração de sua conta via Bradesco Celular, com 
jornadas simplificadas de contratação de produtos e serviços e a possibilidade de usufruir de diversas opções 
como o gerenciamento dos beneficiários cadastrados como favorecidos para realização de transferências, 
DOC e TED e os limites nessas transações 

Para maior flexibilidade e controle do orçamento de cartão de crédito, os clientes, no App Cartões, 
podem optar pelo parcelamento de suas faturas de maneira rápida, escolhendo o melhor plano, valor de 
entrada e a quantidade de parcelas.  

Outra praticidade oferecida são as carteiras digitais, que podem ser utilizadas do Apple Pay, Samsung 
Pay, Google Pay e também com o QR Code como formas de pagamento.  

Nas máquinas de autoatendimento, onde temos uma capilaridade extensa, com 33.326 máquinas 
modernas, 4.849 com função de depósito imediato e reciclagem de notas e 167 com venda de dólar e euro, 
adicionamos a facilidade de quando da indisponibilidade do saldo, contratar a antecipação de crédito futuro 
e de curto prazo, possibilitando a realização de saques e/ou transferências imediatas. 

Cliente pessoa jurídica pode realizar atualização de dados cadastrais com a captura digital de 
documentos, pagamento de contas com cartão de crédito, gerenciar limites para pagamento de boletos e 
contas de acordo com o segmento pelo celular ou no Net Empresa, sem ter que comparecer na Agência para 
concluir as operações. No portal Bradesco Cartões, está disponível uma visão única de todos os produtos – 
fatura, extrato, consultas e geração de senhas   online -, para os cartões corporativos. 

Pensando no atendimento direto do Banco aos clientes durante visitas em suas casas ou escritórios, 
disponibilizamos um ciclo completo em soluções de mobilidade, onde é possível realizar prospecção e abertura 
de conta, cadastro e contratação de produtos e, ainda, o gerente conta com a plataforma de investimento 
para consultoria financeira, possibilitando, entre outros recursos, a comparação de fundos do mercado e 
performance.  

Em termos de inovação, com atendimento multicanal, a BIA – Bradesco Inteligência Artificial, alcançou 
um novo patamar em experiência, tornando-se um canal de ofertas direcionadas e contextualizadas ao 
momento do cliente, como por exemplo, nos produtos de crédito - parcelado, antecipação de 13º e 



 

consignado – que a BIA identifica a intenção do cliente, faz a oferta e direciona para a contratação. Hoje a BIA 
esclarece dúvidas para mais de 90 produtos e serviços, entre empréstimos, financiamentos, investimentos, 
renegociação de dívidas, consórcio, câmbio, cartão de crédito, seguros, canais digitais, Net Empresa e Ágora 
Investimentos, interagindo com mais de 16,5 milhões de clientes, crescimento alavancado pelo uso no 
WhatsApp e também por outros parceiros como Apple Business Chat, Alexa - Inteligência Artificial da Amazon 
- e no Google Assistente. 

Com o inovabra, constituímos um completo ecossistema de inovação, que fomenta o conceito dentro 
e fora do Bradesco através do trabalho colaborativo, retratado com a contratação de 17 startups, com 
investimento realizados em outras sete , além de mais oito novas contratações em negociação. Com o objetivo 
de perpetuar a sustentabilidade de novos negócios ao longo prazo, destacamos o espaço habitat, que hospeda 
199 startups e 92 empresas, chegando a marca de mais de 234 mil visitas. A plataforma é composta pelos 
programas: startups; habitat; hub; ventures; internacional; lab; polos e inteligência artificial. 

Nos adaptamos rapidamente a realidade imposta pela pandemia, promovemos a continuidade e 
expansão do uso dos canais digitais para atendimento aos clientes e expandimos a possibilidade de as pessoas 
trabalharem em suas casas de maneira segura por meio do home office. Dentre as diversas ações, destacamos 
a migração de 87 mesas financeiras para o formato remoto e a distribuição adicional de cerca de 3 mil celulares 
corporativos. 

 

88. Sustentabilidade para o Bradesco 

A sustentabilidade é um dos direcionadores de como realizamos negócios e gerimos a Organização. 
Nosso compromisso é presente na missão corporativa do Bradesco, que deixa claro que contribuir para a 
realização das pessoas e para o desenvolvimento sustentável é o nosso propósito.  

Assim, a gestão de aspectos ambientais, sociais e de governança se torna chave para o nosso 
crescimento e perenidade, além de promover a geração de valor compartilhado e de longo prazo para 
acionistas, investidores, funcionários, fornecedores, clientes e sociedade.  

Dentre as diversas iniciativas e resultados que se somam aos indicadores dos períodos anteriores, 
ressaltamos:  

Princípios para Responsabilidade Bancária – PRB: assinamos o compromisso promovido pela Organização das 
Nações Unidas – ONU que busca acelerar a contribuição do setor bancário para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e o Acordo de Paris sobre o Clima. Além de signatários, fomos a única instituição 
brasileira a fazer parte da elaboração dos Princípios;  

Pilares estratégicos de Sustentabilidade: revisamos nossa Estratégia de Sustentabilidade e estruturamos seis 
pilares de atuação com o objetivo de alavancar o tema e nos antecipar aos desafios da agenda, são eles: 
Negócios Sustentáveis; Mudanças Climáticas; Relacionamento com Clientes; Diversidade; Inovação; e 
Investimento Social Privado;  

Compromissos climáticos: até o final de 2020, nossas operações serão 100% abastecidas por energia de fontes 
renováveis. Adicionalmente, 100% das emissões de carbono provenientes das atividades operacionais 
passarão a ser neutralizadas.  

Reconhecimento: em 2019, nossa performance ASG – Ambiental, Social e Governança foi majoritariamente 
classificada acima da média do mercado em índices de sustentabilidade de bolsas de valores e agências 
especializadas em ratings ASG. 

 

  



 
 

99. Recursos Humanos 

Reconhecemos nas pessoas um dos mais importantes pilares de sustentação e motivo do nosso êxito. 
Assim, o modelo de Gestão de Capital Humano é pautado na excelência, no respeito, na transparência e no 
contínuo investimento para o desenvolvimento e aprimoramento dos funcionários. Proporcionamos a eles e 
aos demais colaboradores um ambiente ético, saudável e seguro, procurando inspirar, apoiar e colaborar na 
construção e no reconhecimento de suas crenças e valores pessoais, no compartilhamento do conhecimento 
e na valorização do ser humano, sem qualquer tipo de discriminação.  

Por meio de oportunidades de crescimento na carreira, desafios e reconhecimentos constantes, 
capacitação e desenvolvimento, remuneração e benefícios diferenciados, valorização da diversidade e 
equilíbrio entre a vida profissional e familiar, mantemos nossas equipes motivadas e em permanente sintonia 
com o mercado, com pessoas aptas e dispostas a oferecer a todos os nossos públicos um atendimento 
altamente qualificado. 

Nesse sentido, destacamos os programas e as soluções de aprendizagem desenvolvidas e 
disponibilizadas pela Unibrad - Universidade Corporativa Bradesco, que registrou até o momento 158.465 
participações, sendo 21.595 presenciais e 136.870 à distância. Nesse período, foram investidos R$ 34 milhões 
em ações de educação corporativa. 

Na Organização, prevalece uma cultura de saúde e bem-estar baseada na prevenção e na promoção 
de hábitos, atitudes e comportamentos saudáveis, alicerçados em equilíbrio (saúde emocional), autocuidado 
(saúde e corpo) e movimento (atividade física). Essa consciência é evidenciada por mais de 37.707 interações 
nas diversas ações relacionadas à qualidade de vida, com destaque para o nosso programa Viva Bem.  

Essa cultura de saúde e bem-estar, aliada a medidas de segurança e apoio tecnológico, contribuiu de 
forma altamente relevante para estruturarmos e colocarmos em prática medidas de contingência no 
enfrentamento da Covid-19. Desde o início, os colaboradores do grupo de risco, grávidas, estagiários e 
aprendizes foram liberados e iniciamos um amplo programa de home office, resultando em grande parte do 
quadro de departamentos e escritórios trabalhando de suas casas. Para os funcionários das Agências, a 
estratégia foi o rodízio semanal de equipes, sendo que no final de cada uma, os locais passam por uma 
profunda higienização, garantindo a segurança de todos.  

Os funcionários e seus familiares contam com a proteção e o suporte necessário, inclusive psicológico, 
para assegurar a tranquilidade na crise. O respeito às pessoas é parte indissociável da nossa cultura corporativa 
e assim continuaremos agindo. 

 

10. Governança Corporativa 

Em 1944, foi instituído o Regulamento Interno do Banco, do qual se originou, em 2003, o Código de 
Conduta Ética da Organização Bradesco, que tem o objetivo de servir como Guia Prático de Conduta Pessoal 
e Profissional, tornando explícitos os princípios da Organização e afirmando seus valores.  

A Administração do Bradesco é composta pelo Conselho de Administração, constituído por dez 
conselheiros eleitos em Assembleia Geral Ordinária, dentre os quais dois independentes, e pela Diretoria 
Estatutária, não havendo acúmulo dos cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor-
Presidente, conforme previsto no Estatuto Social. O Conselho é assessorado por 7 comitês: a) estatutários: (i) 
Auditoria; e (ii) Remuneração; e b) não estatutários: (iii) Integridade e Conduta Ética; (iv) Riscos; (v) Gestão 
Integrada de Riscos e Alocação de Capital; (vi) Sustentabilidade e Diversidade; e (vii) Sucessão e Nomeação. 
Diversos comitês executivos auxiliam nas atividades da Diretoria Executiva, sendo todos normatizados por 
regimentos próprios.  

Na função de Órgão Fiscalizador, temos o Conselho Fiscal, composto por 5 membros efetivos e seus 
respectivos suplentes, eleito anualmente pelos acionistas e com atuação permanente desde 2015.  



 

O Bradesco está listado no Nível 1 de Governança Corporativa da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão. Para mais 
informações sobre as práticas de governança corporativa do Bradesco, acesse banco.bradesco/ri – Seção 
Governança Corporativa. 

AAuditoria Interna 

O Departamento Inspetoria Geral, entre outros serviços, é responsável pela auditoria interna. Com 
independência, avaliam os processos a fim de mitigar os riscos e garantir a adequação aos controles internos, 
políticas, normas, padrões e regulamentações internas e externas. A metodologia e a execução dos trabalhos 
da área são certificadas pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil, que considera em suas premissas as 
recomendações técnicas do The Institute of Internal Auditors – IIA. Em 2019, recebemos a recertificação 
Quality Assessment, do IIA. 

 

11. Política de Crédito e Governança de Riscos 

Logo no início da pandemia, instauramos um comitê de crise, formado por Diretores Executivos, que 
realiza reuniões diariamente para atualização sobre todos os aspectos do coronavírus, desde recursos 
humanos, tecnologia, segmentos, notícias da imprensa, determinações governamentais, entre outros.  

Em meio a esse momento, fizemos ajustes em nossas políticas e governança, além das que já possuímos 
e mantemos, para garantir o bom funcionamento e atendimento dos clientes com qualidade e segurança aos 
negócios. 

A capacidade de atender os clientes está relacionada à nossa solidez. Possuímos sólida base de capital 
e margem de liquidez adequada para suprir as necessidades dos clientes. Temos monitorado continuamente 
os limites operacionais e apetite de riscos, revisão e adaptação tempestiva frente ao contexto atual. Além 
disso, o Banco Central tem promovido medidas relacionadas a liquidez e solvência do sistema.  

Em relação às nossas políticas de crédito o principal foco é o apoio aos clientes. Mapeamos nossas 
exposições aos setores e empresas com maior fragilidade e temos mantido linha de comunicação constante 
com as empresas. As equipes de recuperação de crédito estão 100% ativas, buscando soluções para os 
clientes. Incorporamos em nossos modelos de crédito as novas variáveis de risco do cenário atual, objetivando 
avaliar corretamente a situação. 

 

12. Controle integrado de riscos  

A Organização tem ampla atuação e opções disponibilizadas aos clientes, em todos os segmentos do 
mercado, e, assim como toda grande instituição, está exposta a diversos riscos. A atividade de gerenciamento 
de riscos é altamente estratégica em virtude da crescente complexidade e variedade de produtos e serviços 
e, também, da globalização dos nossos negócios. É imprescindível a adoção de mecanismos de identificação e 
monitoramentos constantes, o que possibilita antecipar o desenvolvimento e implementação de ações que 
mitiguem eventuais impactos adversos às suas posições.  

Assim, exercemos o controle corporativo dos riscos de modo integrado e independente, preservando 
e valorizando o ambiente de decisões colegiadas, desenvolvendo e executando metodologias, modelos e 
ferramentas de mensuração e controle de riscos. Os impactos desfavoráveis podem ocorrer de múltiplos 
fatores e são mitigados por meio do framework de riscos, bem como de uma sólida estrutura de governança 
que envolve o Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital, que está subordinado ao Conselho 
de Administração. 

Conforme a biblioteca de riscos, dentre os principais, destacamos: Crédito, Mercado, Operacional, 
Subscrição, Liquidez, Socioambiental, Estratégia, Reputação, Modelo, Contágio, Conformidade e Cyber. Na 
tentativa de precipitar ou reduzir efeitos, caso ocorram, procuramos, ainda, identificar e monitorar eventuais 
riscos emergentes, entre eles, assuntos relacionados ao crescimento global, questões geopolíticas 



 
 

internacionais e a situação econômica e fiscal brasileira. Também, consideramos os riscos representados pelas 
mudanças climáticas e pela inovação tecnológica em serviços financeiros. 

VValidação Independente de Modelos 

Para identificar, mitigar e controlar os riscos inerentes aos modelos, os quais podem levar a 
consequências adversas, existe um processo de validação independente desempenhado por uma equipe 
especializada, que avalia tecnicamente os aspectos relevantes, tais como a metodologia e as premissas 
adotadas, os dados utilizados, o uso e a robustez do ambiente em que estão implantados. São utilizados 
diversos modelos como instrumento de apoio para decisão, estruturação de assuntos e gestão de riscos e 
capital. Dentre eles, internos, padronizados e desenvolvidos por terceiros (bureaus, pricers, agências de 
rating), embasados por teorias econômicas, estatísticas, financeiras, mecanismos de machine learning e 
conhecimento de especialistas. Eventuais fragilidades detectadas são convertidas em apontamentos, cujos 
planos de ação são acompanhados até a sua solução. Os resultados são reportados aos próprios gestores, à 
Auditoria Interna, aos Comitês Executivos da Organização Bradesco e, em determinados casos, aos Órgãos 
Reguladores. 

 

13. Compliance e Ética 

Os Programas de Compliance e de Integridade, alicerces dos nossos valores e direcionadores de 
interações e decisões diárias, abrangem toda a Organização Bradesco, estendendo-se aos fornecedores, 
prestadores de serviços e sociedades controladas, tornando explícitos os nossos princípios de altos padrões 
de conduta e ética. 

Esses princípios estão registrados em políticas, normas e programas de capacitação dos profissionais, 
agregando excelência nos procedimentos e controles, buscando prevenção, identificação, mitigação e 
monitoramento de eventuais ações que se configurem como violações ao Código de Conduta Ética e/ou 
operações e situações com indícios de relação com atividades ilegais, visando a adoção das ações cabíveis. 

As metodologias e procedimentos de controle são objetos de avaliação e aperfeiçoamento constante 
em conformidade com as legislações e regulamentações vigentes e aplicáveis, bem como com as melhores 
práticas de mercado com o apoio do Conselho de Administração da Organização. 

14. Investimentos Sociais 

Fundação Bradesco 

A Fundação Bradesco, nossa principal ação de sustentabilidade social, desenvolve o maior programa 
socioeducativo privado do País. O seu pilar fundamental é a crença de que a educação é o caminho para 
promover igualdade de oportunidades, realização pessoal e coletiva, bem como o meio de se construir uma 
sociedade justa e produtiva. Está presente em todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal com suas 40 
escolas próprias instaladas prioritariamente em regiões de acentuada carência socioeconômica. 

A sua estrutura educacional inclui o desenvolvimento de competências e habilidades cognitivas e 
socioemocionais, criando um caminho para formação de cidadãos, a constituição de sua identidade pessoal, 
cultural e social e sua inserção no mercado de trabalho. 

Para 2020, o orçamento previsto é de R$ 794,000 milhões, sendo R$ 665,900 milhões destinados ao 
custeio das Despesas das Atividades e R$ 128,100 milhões aos investimentos em infraestrutura e Tecnologia 
Educacional, que permite oferecer ensino a: 

a) 84.588 alunos na Educação Básica – Educação Infantil ao Ensino Médio e Educação Profissional Técnica 
de Nível Médio -, Educação de Jovens e Adultos e na Formação Inicial e Continuada voltada à geração de 
empregos. Aos 42.961 alunos da Educação Básica também são assegurados, sem custos, uniformes, material 
escolar, alimentação e assistência médico-odontológica; 

b) 3,5 milhões de alunos que deverão concluir ao menos um dos cursos oferecidos em sua programação 
na modalidade EaD – Educação a distância -, por meio do seu portal e-learning “Escol@ Virtual”; e 



 

c) 12.447 beneficiados em projetos e ações em parcerias, como o Programa Educa+Ação e o Programa 
de Informática para Deficientes Visuais, e em cursos e palestras educacionais e de tecnologia da informação. 

EEsportes 

Com mais de 30 anos de existência, o Programa Bradesco Esportes e Educação, incentiva o esporte 
como atividade de apoio ao desenvolvimento de crianças e jovens, privilegiando a promoção da saúde e 
valorização de talentos por meio do ensino de vôlei e basquete femininos em todas as escolas da Fundação 
Bradesco, centros esportivos municipais, escolas estaduais e particulares e em seu Centro de Desenvolvimento 
Esportivo, todos em Osasco, SP. Cerca de 1,5 mil meninas, a partir de 8 anos, são atendidas anualmente. As 
participantes recebem orientação cidadã e, aquelas que integram os Núcleos de Especialistas, contam com 
plano de saúde, transporte, alimentação, bolsa-auxílio, entre outros. 

15. Reconhecimentos 

Bradesco é a Marca Mais Valiosa da América Latina, segundo o ranking da BrandZ, produzido pela 
empresa de pesquisa Kantar com o grupo WPP; 

É o primeiro banco privado brasileiro a ter as práticas de RH certificadas internacionalmente pelo Top 
Employrs Institute;  

Pelo segundo ano consecutivo, o Bradesco foi selecionado para integrar o Índice de Igualdade de 
Gênero da Bloomberg Financial Services Gender-Equality Index (BFGEI), por promover políticas 
corporativas de equidade de gênero; 

Bradesco reafirma liderança em crédito consignado entre os bancos privados no Brasil. A carteira 
apresentou crescimento de 25% ao final de 2019, em comparação com o ano anterior; 

BBI foi escolhido como o Melhor Banco de Investimento e o Melhor Banco de Renda Fixa da América 
Latina, na 21ª edição dos Melhor Bancos de Investimento do Mundo, da revista Global Finance, sendo 
a primeira vez que ganha o prêmio nas duas categorias; e  

BRAM lidera o ranking de Melhor Gestora de Varejo no Guia Exame Onde Investir 2020, pela segunda 
vez consecutiva. Também, nove fundos Bradesco foram classificados com cinco estrelas. 

16. Auditoria Independente 

Em conformidade com o disposto na Instrução nº 381/03, da Comissão de Valores Mobiliários, a 
Organização Bradesco, no primeiro trimestre, contratou e teve serviços prestados pela KPMG Auditores 
Independentes não relacionados à auditoria externa, em patamar superior a 5% do total dos honorários 
relativos aos serviços de auditoria externa. De acordo com critérios internacionalmente aceitos, a política 
adotada atende aos princípios que preservam a independência do Auditor, quais sejam: o auditor não deve 
auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover os interesses deste. 
Ressalta-se que eventuais serviços não relacionados à auditoria externa são submetidos previamente à 
autorização do Comitê de Auditoria. 

17. Agradecimentos 

O primeiro trimestre foi ainda mais desafiador, em razão da pandemia, um acontecimento 
absolutamente imprevisível, que impactou o mundo. O Bradesco é um Banco preparado para superar 
situações adversas e agir de maneira rápida e, mais uma vez, nos mantivemos bem posicionados. Contamos 
com o apoio e a confiança dos nossos acionistas e clientes, bem como dos nossos funcionários e demais 
colaboradores, que mostraram a força do trabalho diante das dificuldades. A todos, os nossos sinceros 
agradecimentos. 

 

Cidade de Deus, 29 de abril de 2020 

Conselho de Administração e Diretoria
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Para mais informações, favor contatar:

Leandro Miranda 

Diretor Executivo e Diretor de Relações com Investidores

Carlos Wagner Firetti  

Diretor de Relações com o Mercado

Tel.: (11) 2194-0922

investidores@bradesco.com.br  

Cidade de Deus, s/n° - Prédio Vermelho - 3° andar

Osasco-SP

Brasil

banco.bradesco/ri

 

  



 


