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As instituições financeiras desempenham um papel fundamental na promoção do 

desenvolvimento sustentável por sua capacidade de conscientizar, engajar e apoiar os clientes 

na transição para uma economia mais verde e inclusiva, direcionando recursos para atividades 

e setores que geram impacto positivo, e apoiando a transição para modelos de negócios de 

menor impacto negativo, assim como orientando clientes quanto a riscos e oportunidades 

socioambientais. 

A Organização Bradesco tem como propósito criar oportunidades para a realização das 

pessoas e o desenvolvimento sustentável de empresas e sociedade. Para potencializar o seu 

propósito, instituiu a Sustentabilidade como um dos pilares da estratégia de atuação.  

Relatório Integrado 2021 
 Estratégia de Sustentabilidade (p. 143)  

A atuação estratégica também é reforçada pela adesão a compromissos voluntários, onde 

estamos comprometidos em gerar valor para sociedade por meio de uma atuação coordenada 

e compartilhada.  

Relatório Integrado 2021 

 Compromissos voluntários (p. 140)  

A gestão e a integração da análise de aspectos ambientais, sociais e de governança (ASG) em 

todos os nossos segmentos de negócios (Corporate, Varejo, Banco de Investimento, Asset 

Management, entre outros) é parte da nossa estratégia e fundamental para a perenidade e o 

crescimento da Organização em um contexto cada vez mais dinâmico e desafiador.  

Além disso, temos estruturado um processo contínuo de 

revisão do nosso portfólio de soluções, em que, dentre 

diversos aspectos, consideramos fatores 

socioambientais na avaliação, estruturação e 

manutenção dos nossos produtos e serviços, o que nos 

permite identificar e mitigar possíveis impactos indiretos 

do nosso portfólio, bem como potencializar as 

oportunidades e a geração de valor compartilhado.  

 

Contamos com uma estrutura Normativa a qual direciona e fortalece a integração dos aspectos 

ASG nos nossos negócios e operações. Nossa atuação está fundamentada nas diretrizes da 

Resolução nº 4.945/2021, do Conselho Monetário Nacional (CMN), que determina a 

Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC) para instituições financeiras.  

 Relatório Integrado 2021 (p. 148-151)  

 Negócios Sustentáveis 

 
 

https://www.bradescori.com.br/wp-content/uploads/sites/541/2022/06/Relatorio-Integrado-2021.pdf
https://www.bradescori.com.br/wp-content/uploads/sites/541/2022/06/Relatorio-Integrado-2021.pdf
https://www.bradescori.com.br/wp-content/uploads/sites/541/2022/06/Relatorio-Integrado-2021.pdf
https://banco.bradesco/html/classic/sobre/sustentabilidade/internas/negocios-sustentaveis.shtm
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Nossas diretrizes para gestão dos aspectos ASG estão contempladas em nossas políticas e 

normas disponíveis no Site RI. A seguir destacamos as principais:  

Política Corporativa de 

Sustentabilidade 

Contempla diretrizes que promovem a responsabilidade 

socioambiental das nossas operações e dos nossos 

negócios. 

Norma de Responsabilidade Social, 

Ambiental e Climática - PRSAC 

Contempla as diretrizes para a sustentabilidade e 

responsabilidade social, ambiental e climática da 

Organização Bradesco, na definição da sua estratégia e 

na condução dos seus negócios, atividades e processos, 

destacando as principais linhas de atuação e governança. 

Norma de Risco Socioambiental Estabelece o escopo e a abordagem de gerenciamento 

de riscos socioambientais, além de determinar papeis e 

responsabilidade sobre o assunto dentro da organização. 

Obs.: extrato público da Norma 

Norma de Investimentos 

Responsáveis 

Estabelece diretrizes sobre a inclusão de questões ASG 

na análise e gestão de ativos. 

O Arcabouço Normativo é aplicado aos segmentos de negócios da Organização Bradesco 

(Corporate, Varejo, Banco de Investimento, Asset Management, entre outros). 

 

No início de 2022, considerando os principais desafios e as tendências globais da agenda, 

revisamos nosso Planejamento Estratégico de Sustentabilidade para intensificar a nossa 

atuação em temas que exigem transformação nos nossos negócios. Dessa forma, definimos 

três pilares principais para promover uma agenda de mudança: 

 

https://www.bradescori.com.br/governanca-corporativa/estatuto-e-politicas/politicas-normas-e-praticas/
https://banco.bradesco/assets/classic/pdf/sustentabilidade/Politica_de_Sustentabilidade.pdf
https://banco.bradesco/assets/classic/pdf/sustentabilidade/Politica_de_Sustentabilidade.pdf
https://banco.bradesco/assets/classic/pdf/sustentabilidade/PT_PRSAC-BRADESCO_Responsabilidade-Social-Ambiental-e-Climatica.pdf
https://banco.bradesco/assets/classic/pdf/sustentabilidade/PT_PRSAC-BRADESCO_Responsabilidade-Social-Ambiental-e-Climatica.pdf
https://banco.bradesco/assets/classic/pdf/sustentabilidade/2020_Bradesco_RiscoSocioambiental_Norma.pdf
https://banco.bradesco/assets/classic/pdf/sustentabilidade/2020_BRAM_Investimentos-Respons%C3%A1veis.pdf
https://banco.bradesco/assets/classic/pdf/sustentabilidade/2020_BRAM_Investimentos-Respons%C3%A1veis.pdf
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Para cada um dos pilares estratégicos de sustentabilidade, estabelecemos compromissos 

públicos no intuito de dar maior visibilidade às nossas ações e contribuições. 

Para a Cidadania Financeira, aderimos o compromisso PRB Saúde e Inclusão Financeira da 

UNEP-FI, que tem como objetivo fomentar a agenda de educação e inclusão. Já na Agenda 

Climática, nos comprometemos com a neutralidade climática de nossas operações e de nossos 

portfólios de crédito e investimentos até 2050 por meio da Net-Zero Banking Alliance, também 

da UNEP-FI. 

Em Negócios Sustentáveis estabelecemos a meta de direcionar R$250 bilhões para setores e 

ativos de impacto socioambiental positivo por meio dos seus negócios até 2025. Essa meta 

considera a concessão de crédito para atividades classificadas como de contribuição positiva, 

produtos e serviços financeiros com foco socioambiental para pessoas físicas e jurídicas, além 

da assessoria na estruturação de soluções de crédito e dívida atreladas a critérios ASG 

(ambientais, sociais e de governança). 

Com isso, o Bradesco reforça seu compromisso em ser um agente de transformação positiva 

na sociedade, em linha com sua missão corporativa e compromissos institucionais, como os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e os Princípios para Responsabilidade 

Bancária (PRB) das Nações Unidas.  

Relatório Integrado 2021 

 Negócios Sustentáveis (p. 145-164)  

 

Seguimos as diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil (BACEN) aplicáveis para 

todos os segmentos de negócios da Organização (Atacado, Varejo, Banco de Investimentos, 

entre outros).  

O Banco Central do Brasil ampliou as regras aplicáveis objetivando o controle de 

movimentações financeiras ligadas ao terrorismo. Além disso, a lei amplia, de maneira sensível, 

o rol de pessoas físicas e jurídicas sujeitas aos mecanismos de controles de operações 

suspeitas, que importa em notificar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (“COAF”). 

Inclusive, temos a obrigação de enviar informação ao órgão regulador ou fiscalizador de 

determinada atividade acerca da não ocorrência de operações financeiras suspeitas e demais 

situações que geram a necessidade de realizar comunicações. 

Em 2014, a CVM emitiu a Instrução nº 553/14 que, dentre outros assuntos: (i) reforça que toda 

relação de negócio só pode ser iniciada ou mantida após observadas as providências 

relacionadas ao processo cadastral e da Política “Conheça seu Cliente”; e (ii) exige declaração 

sobre os propósitos e a natureza da relação de negócio com a instituição. 

O Banco Central do Brasil também alterou os procedimentos relativos à Prevenção à Lavagem 

de Dinheiro e ao Combate do Financiamento ao Terrorismo (“PLD/CFT”) a serem observados 

pelas instituições de pagamento com o objetivo de atender exigências internacionais 

estabelecidas no âmbito do Grupo de Ação Financeira (“GAFI”), o órgão responsável por 

estabelecer padrões de PLD/CFT a serem observados pelos países membros do G20.  

https://www.bradescori.com.br/wp-content/uploads/sites/541/2022/06/Relatorio-Integrado-2021.pdf
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Dessa forma, as instituições de pagamento, além dos procedimentos de PLD/CFT já exigidos, 

deverão também adotar procedimentos e controles que permitam confirmar as informações 

de identificação de clientes e implementar sistemas de gerenciamento de risco de PLD/CFT.  

Em dezembro de 2019, a CVM editou a Instrução Normativa nº 617/19 atualizando as normas de 

PLD/FT, com o aprimoramento das funções do diretor responsável, definição das etapas 

vinculadas à condução da política de conheça seu cliente e maior detalhamento dos sinais de 

alerta a serem monitorados e dos pontos que devem integrar a análise da operação ou situação 

atípica detectada. 

Em 2020, o Banco Central do Brasil editou a Circular n° 3.978/20, que entrou em vigor no 

mesmo ano. O objetivo dessa alteração foi o aprimoramento da política, os procedimentos e 

os controles internos a serem adotados, de modo a atribuir maior eficiência aos procedimentos 

praticados na prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. Dentre as 

disposições adotadas e inovações trazidas pela Circular nº 3.978/20, destacam-se: 

foi incorporado comando estabelecendo que as instituições 

reguladas utilizem como subsídio, avaliações realizadas por entidades públicas do país 

relativas ao risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. 

manutenção dos registros de todas as operações realizadas, 

produtos e serviços contratados, inclusive saques, depósitos, aportes, pagamentos, 

recebimentos e transferências de recursos, incluindo as operações realizadas no âmbito 

da própria instituição, indicando informações que possibilitem a identificação das partes 

de cada operação e origem e destinação de recursos nos casos de operações de 

pagamentos, recebimentos e transferência de recursos. 

aprimoramento e inclusão de novos 

procedimentos destinados a conhecer os clientes, passando a compreender a 

identificação, a qualificação e a classificação do cliente compatível com o perfil de risco 

e natureza da relação de negócio, além da possibilidade de, se necessário, confrontar as 

informações coletadas com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou 

privado. Esses procedimentos de identificação e de qualificação deverão ser adotados 

também para os administradores de clientes 

pessoas jurídicas e representantes de 

clientes, compatíveis com a função exercida. 

ampliação do grupo de pessoas 

caracterizados como expostas politicamente 

dos poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, o Ministério Público e nas esferas 

federal, estadual e municipal. 

 

Os riscos socioambientais associados às instituições financeiras são, em sua maior parte, 

indiretos, e advêm das relações de negócios, incluindo aquelas com a cadeia de fornecimento 

e com os clientes por meio de atividades de financiamentos e investimentos, conforme escopo 

definido na Norma de Risco Socioambiental do Departamento de Controle Integrado de Riscos 

 
 

 Políticas, Normas e Contrato de Indenidade 

 Política de Informações Cadastrais de Clientes  

 Política Conheça o Seu Cliente 

 Programa de Integridade Bradesco 

 Formulário 20-F (p. 127 a 129) 

https://www.bradescori.com.br/governanca-corporativa/estatuto-e-politicas/politicas-normas-e-praticas/
https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/80f2e993-0a30-421a-9470-a4d5c8ad5e9f/3a0284a6-7362-4191-9494-71b2aa37d61c?origin=1
https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/80f2e993-0a30-421a-9470-a4d5c8ad5e9f/3a0284a6-7362-4191-9494-71b2aa37d61c?origin=1
https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/80f2e993-0a30-421a-9470-a4d5c8ad5e9f/b584b499-4e96-404d-a59b-2196a701fd61?origin=1
https://www.bradescori.com.br/wp-content/uploads/sites/541/2022/06/18_Norma-de-Integridade.pdf
https://dd7pmep5szm19.cloudfront.net/2510/0001292814-22-001941.htm
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(DCIR), que está alinhada à Política Corporativa de Sustentabilidade e a Norma de 

Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC). 

Esse escopo inclui a avaliação de concessão de crédito para clientes que atuam em setores 

com potencial impacto socioambiental e possuem exposição de crédito relevante. Para essa 

avaliação, aplicamos um questionário que aborda aspectos ambientais, sociais e de 

governança, tais como impacto à biodiversidade e a comunidades tradicionais, trabalho 

análogo ao escravo, trabalho infantil, exploração sexual, conformidade legal, mudanças 

climáticas e saúde e segurança ocupacional. 

Relatório Integrado 2021 
 Gerenciamento de Riscos 

Socioambientais (p. 54-56)  

 

  
 

De forma voluntária, a Organização Bradesco é signatária dos Princípios do Equador desde 2004 e 

asseguramos que os grandes projetos financiados e assessorados pela organização, que se 

enquadram no compromisso, sejam desenvolvidos e gerenciados de forma socialmente responsável 

e incorporem práticas de gestão ambiental e de direitos humanos em prol do desenvolvimento 

sustentável. Dessa forma, são realizados processos de due diligence para prevenir, mitigar e 

gerenciar os impactos adversos: 

 Para os projetos (novos ou ampliações) enquadrados no compromisso, nossas avaliações 

cumprem requisitos legais e supralegais previstos nos Padrões de Desempenho, da International 

Finance Corporation (IFC), e nas Diretrizes de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, do Banco 

Mundial. Os checklists de análise avaliam critérios ambientais, sociais, de saúde, de segurança do 

trabalho, de governança e de mudanças climáticas. 

 Em 2020, o Bradesco implementou a versão IV dos Princípios do Equador, na qual passamos a 

considerar aspectos de direitos humanos e mudanças climáticas de modo mais abrangente, 

garantindo nosso alinhamento às melhores práticas internacionais. 

 Para os projetos considerados significativos do ponto de vista de impacto socioambiental, existe 

um processo de monitoramento que inclui elaboração de planos de ação e cláusulas 

socioambientais específica. Esse plano de ação, consiste em avaliação realizada por consultoria 

independente, na qual são incluídos diversos pontos que devem ser cumpridos ao longo do 

período de vigência do contrato 

 Como exemplo, quando se constata um impacto relacionado à realocação involuntária de 

comunidades, exige-se que processo seja realizado com a devida assistência, que o cliente realize 

reuniões a fim de obter acordos pacíficos entre as partes, acompanhadas por advogados e 

auditores especialistas nas questões sociais, e ofereça auxílio durante a escolha e aquisição do 

novo imóvel, eventuais adequações do imóvel adquirido e acompanhamento nas instalações 

novas. 

 Para os casos em que, durante o processo de monitoramento, seja identificado o descumprimento 

do plano de ação e/ou das cláusulas socioambientais contratuais, é facultado a Organização o 

direto de determinar o bloqueio da liberação do recurso financeiro ou até mesmo a liquidação 

antecipada do contrato. 

https://www.bradescori.com.br/wp-content/uploads/sites/541/2022/06/Relatorio-Integrado-2021.pdf
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Os pareceres de Risco Socioambiental emitidos pelo DCIR subsidiam as decisões de negócio da 

Organização, como a concessão de crédito, contratação de garantias imobiliárias, decisões de 

investimento, entre outras atividades. 

Além disso, periodicamente, são apuradas as perdas 

operacionais e de Bens de Não Uso Próprio (BNDU), que 

resultam de eventos socioambientais. 

A aderência das atividades de gerenciamento de risco 

socioambiental com os compromissos, legislações e 

normas internas é avaliada periodicamente pelas áreas de 

Auditoria Interna do Bradesco.  

 

O Bradesco Banco de Investimentos (BBI) possui um check-list pré-definido para o processo de 

auditoria legal, contemplando aspectos ASG como Gestão Ambiental, Saúde e Segurança 

Ocupacional, Anticorrupção, Práticas Trabalhistas, entre outros. O BBI busca incluir, sempre 

que possível, a conformidade em relação a esses itens como condição precedente para liberar 

recursos e obrigações refletidas em suas operações. A modalidade Project Finance segue às 

diretrizes do gerenciamento de risco socioambiental para due diligence, conforme descrito 

acima.  

 

Como signatária dos Princípios para o Investimento Responsável (PRI), a Bradesco Asset 

Management (BRAM) conta com um normativo de investimentos responsáveis, que considera, 

entre outros aspectos: situações de corrupção e conflitos de interesse, cumprimentos aos 

requisitos legais, transparência e prestação de contas, respeito aos direitos humanos e 

trabalhistas e impactos ao meio ambiente e às mudanças climáticas. Emprega, assim, 

metodologias que analisam os riscos, oportunidades e impactos potenciais decorrentes dos 

aspectos ASG sobre o desempenho de seus ativos. Do total de ativos sob gestão da BRAM, R$ 

539,35 bilhões, ou 99,8%, foram analisados incluindo questões ambientais, sociais e de 

governança em 2021.  

Relatório Integrado 2021 
 Sustentabilidade nos investimentos (p. 153-156)  

Pautamos o engajamento de nossos clientes, de todos os segmentos, conforme as diretrizes 

estabelecidas na Norma de Engajamento de Partes Interessadas da Organização Bradesco. A 

Norma tem como objetivo orientar o planejamento e a execução das atividades de 

engajamento em consonância com as demais Políticas e Normas internas, considerando 

também os temas materiais para a Organização e seus diferentes públicos de relacionamento.  

Interagimos e compartilhamos com nossos clientes e sociedade conhecimentos e práticas de 

gestão de aspectos ASG através de diferentes abordagens, favorecendo diferentes 

experiências:  

o número de projetos / acordos 

revisados conforme os Princípios do 

Equador durante o último ano fiscal, na 

p. 56 e 57 do Relatório Integrado 2021.  

https://www.bradescori.com.br/wp-content/uploads/sites/541/2022/06/Relatorio-Integrado-2021.pdf
https://www.bradescori.com.br/wp-content/uploads/sites/541/2022/06/Relatorio-Integrado-2021.pdf
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 No escopo da gestão de risco socioambiental, nas operações de crédito e financiamento 

(atacado e varejo) engajamos nossos clientes por meio de visitas técnicas e relatórios 

que influenciam na melhoria do desempenho ASG dos nossos clientes.  

 Na gestão de ativos, a BRAM (Bradesco Asset Management) realiza engajamento das 

empresas investidas, relacionamento com partes interessadas, exercício ao direito de 

voto e compromisso com a transparência e a prestação de contas. Engajamento com as 

empresas investidas sobre tópicos socioambientais e de governança corporativa. Ao 

todo, foram engajadas 124 empresas em 2021.  

 Para todos os segmentos, o Bradesco interage, engaja e compartilha com seus clientes 

as melhores práticas de gestão ASG de diferentes formas, favorecendo uma experiência 

completa e agregadora.

 

Através da nossa atuação em patrocínios também engajamos os nossos clientes na agenda 

ASG. Por exemplo, apoiamos Feiras de Agronegócios, do Empreendedor voltado a micro e 

pequenos empreendedores e microfranquias, entre outros.  

Relatório Integrado 2021 
 Doações e Patrocínios (p. 212-213)  

 

Realizamos oficinas com os fornecedores/clientes que participam do PBRSA-CS, programa 

com o foco em impulsionar o desenvolvimento socioambiental. Na 

versão 2021, em sua 19ª edição, o Encontro Bradesco de Fornecedores 

foi realizado em formato on-line, com a participação de 386 pessoas 

e 205 empresas. O encontro é uma grande oportunidade de 

engajamento e conscientização na agenda ASG.  

Atuamos junto aos nossos clientes na identificação de oportunidades ASG, com o objetivo de 

integrar aspectos de sustentabilidade ao negócio, avaliando tendências e operações no 

mercado de capitais e no portfólio de crédito.  

Reforçamos o time de Negócios Sustentáveis na estrutura de Sustentabilidade e no nosso 

Banco de Investimentos (BBI), potencializando a dedicação às operações com lastros ASG e que 

contribuam com a meta de negócios sustentáveis do Bradesco.  

Vale destacar que capacitamos 100% do nosso time comercial do segmento Corporate e 

Middle Marketing em Negócios Sustentáveis, através de lives de engajamento e treinamentos 

específicos, ministrados por especialistas internos e externos.  

Com isso, estamos preparados para contribuir para a melhoria da performance ASG dos nossos 

clientes, através das seguintes modalidades: 

 Bradesco Fornecedores 

https://www.bradescori.com.br/wp-content/uploads/sites/541/2022/06/Relatorio-Integrado-2021.pdf
https://www.bradescofornecedores.com.br/html/fornecedores/index.shtm
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Buscando oferecer as melhores soluções para apoiar os nossos clientes a 

atingir comportamentos e hábitos mais sustentáveis, além de financiar a 

produção de clientes pessoa jurídica de forma mais eficiente, com mais 

retorno e menos impactos socioambientais. Atualmente, oferecemos mais 

de 20 soluções com foco em gerar resultados socioambientais positivos, 

através da inovação, eficiência e promoção de boas práticas 

socioambientais.  

 

O Brasil se destaca cada vez mais como referência global de eficiência no agronegócio – setor 

chave da economia do nosso País. Mais que isso, somos destaque na produção e exportação 

mundial, por exemplo, de café, açúcar, suco de laranja, carne bovina e avícola, soja e milho.  

O Bradesco possui estrutura específica para oferecer as melhores soluções aos nossos 

clientes, além de participar e apoiar o aprimoramento das práticas socioambientais desse setor.  

Assim, podemos destacar nossa atuação nos seguintes tópicos: 

 Somos um dos líderes entre os bancos privados na oferta de crédito rural e um dos maiores 

repassadores de recursos do BNDES ao setor agropecuário  

 Dentre as linhas de repasse do BNDES, somos um dos maiores repassadores do Programa 

Agricultura de Baixo Carbono, onde são oferecidas condições diferenciadas para que 

proprietários rurais realizem a recuperação de pastagens e florestas e a adoção de 

tecnologias de produção que contribuam para a redução das emissões de carbono, aliando 

práticas de conservação e resultado econômico. 

 O Bradesco é o único banco membro da Rede ILPF (Integração Lavoura- Pecuária-Floresta), 

formada pela Embrapa e por empresas da cadeia do agronegócio. A Rede tem o objetivo 

de acelerar a adoção do ILPF por produtores rurais no Brasil. Esse sistema produtivo busca 

compatibilizar as produções agrícola, pecuária e florestal numa mesma área. Isso geraria 

para os nossos clientes maior diversificação produtiva, receitas adicionais e menor pressão 

por expansão, para o meio – ambiente geraria níveis inferiores de degradação do solo, além 

de mitigar a geração de carbono na produção.  

 Em 2021 foram 148 assessorias ofertadas e cerca de R$ 852 milhões de operações com 

projeto técnico ofertado pelo nosso time dedicado de Engenheiros Agronômos, onde 

incluímos como parte obrigatória para concessão de recursos de 

Crédito Rural no Bioma Amazônia (com excessão de operações de 

FINAME/BNDES inferiores ou iguais a R$100 milhões), a elaboração de 

um projeto técnico avaliando aspectos regulatórios e possíveis 

oportunidades em rotulagem ASG das ofertas no bioma. 

 

Em nosso portfólio, contamos com produtos e serviços que fomentam a inclusão financeira. 

Alguns dos produtos são voltados exclusivamente a empresas de pequenos e médios portes 

inseridos no contexto dos Arranjos Produtivos Locais (APLs), aglomerações de empresas 

 Empréstimos e 
Financiamentos 

 Bradesco Rural 

https://banco.bradesco/html/corporate/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/maquinas-e-equipamentos/index.shtm
https://banco.bradesco/html/corporate/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/maquinas-e-equipamentos/index.shtm
https://www.bradescoagronegocio.com.br/html/rural/index.shtm
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empreendimentos localizados em um mesmo território, que apresentam especialização 

produtiva e possuem alguma articulação e governança. 

Além disso, com a nossa atuação, buscamos levar informação, capacitação e acesso ao crédito 

para fomentar o desenvolvimento local e o empreendedorismo por meio do Microcrédito 

Produto Orientado. 

Através do Portal MEI, iniciativa pioneira do Bradesco, disponibilizamos 

aos microempreendedores individuais – clientes e não clientes – um 

provedor de serviços financeiros e não financeiros, auxiliando-os na 

gestão empresarial de seus negócios, incentivando a abertura de sua 

empresa MEI e impulsionando sua trajetória como empreendedor. 

 

Como Banco de Investimentos, assessoramos clientes em ofertas primárias e secundárias de 

ações, transações de fusão, aquisição e venda de ativos, estruturação e distribuição de 

instrumentos de dívidas, operações estruturadas de financiamento de empresas e projetos na 

modalidade Project Finance. A área de Global Markets, responsável por 

securities e pelo relacionamento com clientes institucionais, possui equipe 

altamente qualificada e de research, cobrindo diversos setores e 

companhias abertas em São Paulo, Buenos Aires, México, Nova York, 

Londres e Hong Kong.  

Somos um dos maiores estruturadores de projetos na área de energia renovável no Brasil, 

contemplando geração, transmissão e distribuição. 

Em 2021 o BBI assessorou operações destinadas à geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica de fontes renováveis, 

somando R$ 8,2 bilhões, um valor quase três vezes maior que o 

registrado em 2020.  

 

Algumas das operações mais relevantes realizadas no Brasil com rótulos ASG contaram com 

participação ativa do BBI – nosso Banco de Investimento – em 2021. 

O Bradesco por intermédio do BBI, nosso Banco de Investimento, tem apoiado nossos clientes 

prestando assessoria e/ou participando da estruturação de operações com rotulagem ASG. Em 

2021, participamos da emissão de 19 operações com lastro ASG1, nos mercados nacional e 

internacional, seguindo as principais metodologias de enquadramento internacionais, todas 

com a validação de segunda parte (SPO).  

Dentre as 19 emissões que participamos, nove operações foram de green bonds e dez 

operações foram de performance ASG, conhecidas como operações sustainability-linked 

bonds. Para os próximos anos, temos a intenção de intensificar nossa atuação neste mercado, 

contribuindo cada vez mais para os nossos clientes acessarem as oportunidades atreladas a 

 
1 Produtos de Renda Fixa verdes/sustentáveis: R$ 6,4 bi em ofertas para operações com rotulagem ASG, sendo R$2,7bi para 
Debenture Verde e CRA Verde no mercado nacional e R$3,7 bi para green bonds no mercado Internacional. 

 Portal MEI 

 Bradesco BBI 

Em operações de 
saneamento básico 

https://mei.bradesco/pdpj-fed-mei-web/
https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx?idioma=1
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este tipo de operação e promover a transição das suas respectivas atuações para um modelo 

com geração de benefícios socioambientais. 

 

Em nossa casa de investimentos oferecemos: análises de empresas e do mercado, conteúdos 

educacionais, com destaque à plataforma Ágora Academy, que dissemina educação financeira 

para diversos públicos, através de cursos gratuitos, profissionalizantes, MBA e certificações. 

Temos também assessoria personalizada, expertise e mais de 1000 produtos de investimentos 

selecionados para todos os tipos de perfis, entre eles soluções com foco em ASG2. Por 

exemplo, para quem quer investir em ações de empresas sustentáveis, temos a carteira de 

ações recomendada pelos analistas da Ágora: a Carteira Top Green, que estrategicamente 

seleciona de 5 a 15 companhias listadas no Índice de Sustentabilidade da B3 (ISE). 

Adicionalmente, a Ágora também estrutura produtos exclusivos como o COE Sustentabilidade 

na Bolsa Americana e o COE Elas, este último composto por ações de empresas com liderança 

feminina. Além dos exemplos acima, distribuímos mais nove fundos de investimento que 

adotam critérios ASG. São eles: 

 Ágora Top Green Index 

 Bradesco Sustentabilidade 

 Constellation ESG Ágora 

 JGP ESG Institucional Ágora 

 Pacifico Top Management ESG Ágora 

 Bradesco Multigestores Global Fixed Income ESG USD IE 

 Bradesco ESG Global BDR Nível I 

 

Em 2021, lançamos uma grade de produtos ASG dedicados ao mercado nacional e 

internacional, com objetivo de oferecer para nossos clientes uma gama de oportunidades de 

investimentos que contribuam para o desenvolvimento sustentável.  

 

No Bradesco Seguros, temos realizado projetos com todas as empresas tendo como norte os 

pilares estratégicos de sustentabilidade da Organização – em especial, os pilares de Negócios 

Sustentáveis e Mudanças Climáticas. Em relação às Mudanças Climáticas, realizamos 

aculturamento no tema com as empresas do Grupo Segurador, explicando sobre a importância 

do tema para nossos negócios, bem como trouxemos exemplos de melhores práticas e de 

como seguradoras globais estão enfrentando e se adaptando a essa nova realidade. Além 

 
2 No total a Ágora detém R$ 199.361.083,00 de ativos ASG, o que representa 0,3% do total de ativos sob custódia. 

Relatório Integrado 2021  

 Ágora Investimentos (p. 120) 

Relatório Integrado 2021  

 Fundos ASG (p. 158-159) 

https://www.bradescori.com.br/wp-content/uploads/sites/541/2022/06/Relatorio-Integrado-2021.pdf
https://www.bradescori.com.br/wp-content/uploads/sites/541/2022/06/Relatorio-Integrado-2021.pdf
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disso, inserimos cláusulas em contratos com clientes das empresas do Grupo Segurador, com 

critérios ASG e de mudanças climáticas a serem adotados.  

No pilar de Negócios Sustentáveis, realizamos benchmarking de produtos e serviços para as 

empresas do Grupo Segurador, apresentando para as áreas de negócios e trazendo sugestões 

a serem avaliadas pelas empresas. Foram criados dois produtos de investimentos na Área de 

Previdência Privada pela BVP: Bradesco Princípios ASG Global Fixed Income Crédito Privado 

PGBL/VGBL e Bradesco Princípios ASG Equities Global PGBL/VGBL. Os dois fundos são 

formados por ações de empresas com alto padrão de responsabilidade social, ambiental e de 

governança corporativa, e ambos são geridos pela Bradesco Asset Management (BRAM). 

Também está sendo realizado um trabalho a fim de levantar indicadores de negócios 

sustentáveis em todas as empresas do Grupo Segurador, identificando iniciativas com impacto 

ASG e divulgando-as interna e externamente – a fim de engajar stakeholders e dar 

transparência às ações das empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenação 

Area de Sustentabilidade  

Contato 

sustentabilidade@bradesco.com.br 

junho/2022 

 

 Relatório Integrado 2021 (p. 145-162)  

 Negócios Sustentáveis 
 

https://www.bradescori.com.br/wp-content/uploads/sites/541/2022/06/Relatorio-Integrado-2021.pdf
https://banco.bradesco/html/classic/sobre/sustentabilidade/internas/negocios-sustentaveis.shtm

