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Empréstimos, Financiamentos, Investimentos, renegociações de dívidas, 

Abertura e encerramento de contas, Consórcios entre outras solicitações. 

Segundo a resolução 560/83, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) as 

atividades exercidas são privativas de acordo:  

Art. 5º Consideram-se atividades compartilhadas aquelas 

cujo exercício é prerrogativa também de outras 

profissões, entre as quais:  

3) execução de tarefas no setor financeiro, tanto na área 

pública quanto privada;  

18) exercício de quaisquer funções administrativas;  

  



Empresa: BRADESCO 

 

Banco fundado em 1943 e hoje é uma das maiores instituições financeiras 

da América Latina, contando com R$ 897 bilhões de ativos consolidados e 74 

milhões de clientes, dos quais 26,2 milhões são correntistas que acessam uma 

das maiores redes de atendimento do país, presente em todos os municípios 

brasileiros. 

A visão da Organização é ser reconhecida como a melhor e mais eficiente 

instituição financeira do país e pela atuação em prol da inclusão bancária e do 

desenvolvimento sustentável. Para tornar este objetivo possível, é 

imprescindível o efetivo acompanhamento e controle de riscos. 

O Bradesco é um Banco brasileiro, atualmente considerado um dos 

maiores e mais valiosos marca da América Latina, consistindo em um dos mais 

lucrativo banco privado do Brasil dos últimos anos, sendo um dos maiores 

bancos privados do Brasil, e cresceu principalmente através de fusões e 

aquisições. Os ativos totais do Bradesco totalizaram R$ 1,291 trilhões em 2017, 

com R$ 4,7 bilhões de lucro líquido em 2017; O banco, atualmente é compostos 

por 16,8 milhões de clientes em 5.068 agências espalhadas pelo país. 

Outros dados que podemos destacar da instituição são: 

● Líder privado em Internet Banking, com 7,5 milhões de usuários; 

● 1,4 milhões de acionistas; 

● Maior empregador privado do Brasil; * Maior empregador de mulheres do 

Brasil. 

● Maior rede privada de autoatendimento, com 36.148 máquinas Bradesco 

Dia & Noite e acesso a Rede Banco 24 Horas, composta por 20.875 

máquinas; * 53,3 milhões de Cartões de Débito e Crédito Bradesco; 

Principais parcerias e aquisições: Ao decorrer de sua historio o Banco 

Bradesco realizou diversas aquisições e parcerias, entre elas: 

● Aquisição do Banco BCN  

● Aquisições do Credireal, Baneb, BEA, Banco Boavista e Banco 

Continental 

● Incorporação com o Banco Cidade e aquisição dos bancos Finasa e 

Deutsche Bank Investimentos 



● Fusão com BBVA no Brasil 

● Aquisição do Grupo Zogbi 

● Parceria com as Casas Bahia 

● Aquisição do Banco Ibi 

● Aquisição do HSBC 

Fundação Bradesco 

Com o objetivo de promover a inclusão e o desenvolvimento social através 

da educação, foi criada em 1956 a Fundação Bradesco, que viria a se tornar um 

dos mais importantes programas sociais do país. 

Amador Aguiar, idealizador do projeto, acreditava na capacitação de 

jovens para, posteriormente, atuarem dentro das agências e dessa forma, 

construir uma carreira no Banco. O projeto que completou 60 anos em 2016, teve 

a sua primeira escola aberta em 1962, em Osasco, e contava com 7 professores 

e 289 alunos. Em 1998, inovou ao lançar o primeiro curso de informática para 

deficientes visuais do Brasil. 

Até 2017, a Fundação contava com 40 escolas próprias, além de projetos 

educacionais em paralelo, como a Escola Virtual, o projeto Educa + Ação, o 

Programa Jovem Aprendiz Técnico. 

Ao longo de 6 décadas, a instituição ofereceu educação a mais de 4 

milhões de pessoas, levando em consideração os cursos presenciais e à 

distância. 

Estrutura das Agencias:  

 

As Agencias possuem o mesmo padrão em toda organização Bradesco: 

1) Pré-Atendimento: Lado externo da agencia, onde se encontram as 

maquinas de auto atendimento. 

2) Caixas 

3) Gerencia de Atendimento Pessoa Fisica 

4) Gerencia de Atendimento Pessoa Juridica 

5) Corretores de Seguro e espaço Prime  



Em relação ao cargo dos funcionários encontramos em ordem 

hierárquica: Escriturários, Caixas, Gerentes assistentes e supervisores 

administrativos, gerentes de pessoa física, gerentes de pessoa jurídica, gerente 

de contas-comercial, Gerente administrativo e Gerente Geral da Agencia. 

Atividades Exercidas: 

 

São executadas diversas atividades durante o dia-a-dia, sempre variando 

de acordo com a demanda dos clientes. Pode-se destacar as seguintes 

atividades: 

Atendimento ao Público:  

Cliente, é o principal e mais importante parte do banco, pois são eles os 

pilares de existência. Por isso deve-se sempre prestar um bom atendimento, 

mostrando preocupação em resolver cada solicitação. Buscar sempre fidelizar 

cliente, evitando reclamações e consequentemente aumentando o número de 

correntistas, e com isso o sucesso de negócios no futuro é garantido 

Abertura de contas:  

Porta de entrada da instituição, é primeira impressão do novo cliente. 

Existem várias modalidades de conta, por isso deve-se conhecer a necessidade 

do cliente fazendo uma mini-entrevista.  

 

Agencias (Bradesco,2019) 



Para abertura de contas, o cliente deve apresentar e o funcionário conferir 

as seguintes condições e documentações: 

Maiores de 18 anos 

✔ Documento de identificação: qualquer um destes – Cédula de 

Identidade, carteira de motorista, carteira de identidade 

militar, RNE (se estrangeiro), carteira de trabalho, carteira de 

inscrição em entidades de classe 

✔ CPF 

✔ Comprovante de renda: exemplo – holerite, contracheque ou 

declaração de Imposto de Renda – sua renda pode ser de qualquer 

valor (Para fins de análise de crédito, porém não são obrigatórios 

quando a conta não tiver esses benefícios) 

✔ O proponente deverá apresentar comprovante recente de endereço 

residencial em seu nome, com emissão de até 120 dias, tais como: 

Contas de Consumo de: Água, Energia Elétrica, Gás, Telefonia Fixa, 

Telefonia Celular, Contas de TV a Cabo/Internet ou, ainda, IPTU, 

sem a necessidade de estarem quitadas. 

Menores de 18 anos e maiores de 16 

Maiores de 16 anos completos podem movimentar sua conta-corrente 

sem a autorização do responsável legal nos seguintes casos: 

✔ Se casado, comprovado pela certidão de casamento 

✔ Se formado, comprovado pelo diploma de curso superior 

✔ Se concursado e possuir o termo de posse do cargo 

✔ Se comprovar posse de estabelecimento civil ou comercial 

✔ Se tiver emprego, comprovado pelo registro na carteira de trabalho 

✔ Pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante 

instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou 

por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos 

completos 

 



Destacam-se as contas: 

● Conta corrente  

Trata-se da conta mais comum dentro da instituição. É a conta que o 

cliente consegue movimentar linhas de crédito, e ter acesso a todos os serviços 

do banco.  A tarifa da conta, varia de acordo com o perfil e movimentação do 

cliente. Características Gerais: 

✔ Cartão de Débito e crédito  

✔ Cheques 

✔ Financiamentos de Imóveis e Veículos 

✔ Consórcios 

✔ Investimentos 

✔ Empréstimos 

✔ Internet Banking  

✔ Aplicativo no celular com várias funcionalidades 

✔ Receber Portabilidade de salario 

✔ Serviços em caixas 24hrs 

✔ Maquinas de auto-atendimento  

✔ Fone Fácil  

✔ Transferências  

Cliente se tornando um correntista adquire credibilidade em todo mercado 

financeiro, e consegue adquirir linhas de crédito com maior facilidade. É aberta 

então uma conta, com todos esses benefícios. 

 

Internet Banking, (Bradesco, 2019) 



 

Cartão Bradesco Correntista, (Bradesco, 2018) 

● Conta Poupança 

A Poupança é um dos investimentos mais tradicionais, simples e seguros 

para aplicar o dinheiro, pois a rentabilidade nunca será negativa. Características 

Gerais: 

✔ Isenta de Imposto de Renda e IOF 

✔ Sem tarifa mensal de manutenção 

✔ Rendimento mensal, conforme a lei 12.703 de 7 de agosto de 2012 

✔ Proteção do Fundo Garantidor de Crédito para valores de até R$ 250 

mil por CPF e por instituição bancária 

 

Cartão de Conta Poupança (Bradesco, 2018) 

● Conta salario 

A conta-salário é específica para receber vencimentos, salários, 

aposentadorias, pensões e similares, creditados por empresas conveniadas, 

exceto o INSS. Com ela, pode sacar o dinheiro ou transferir gratuitamente o 

salário para outra conta. 

https://institucional.bradesco.com.br/hotsites/regras_poupanca/index.html


Serviços Concedidos: 

✔ Saques 

✔ Isenção de tarifa da 1ª via do cartão de débito 

✔ Consulta de saldo e extrato 

✔ Pagamento com a função de débito 

✔ Pagamento/agendamento de contas 

✔ Recarga de celular 

✔ Transferências para outras contas 

Para abrir a conta-salário, é preciso haver um convênio entre o banco e a 

empresa onde o cliente trabalha. Ela é aberta pelo empregador, que é 

responsável pela identificação do titular da conta. Esta conta só pode receber 

créditos provenientes da folha de pagamento e não é possível movimentá-la por 

cheques. 

● Conta corrente universitária 

Conta com produtos e serviços criados para facilitar o dia a dia do 

universitário e ajudá-lo no início de sua carreira. Benefícios: 

✔ Isenção da tarifa da Cesta de Serviços Universitário nos 6 primeiros 

meses de conta 

✔ Abertura de conta sem comprovação de renda 

✔ Talão de Cheques 

✔ Cartão de Crédito Universitário 

✔ Cartão de débito isento da tarifa de emissão 

✔ Linha de Créditos para Pós-Graduação, MBA, Intercâmbio, 

Seminários e Congressos 

✔ Cursos que valem horas complementares 

✔ Crédito Universitário com taxas baixas para financiar o semestre  

 Empréstimos: 

É um contrato entre o cliente e a instituição financeira pelo qual o cliente 

recebe uma quantia que deverá ser devolvida ao banco em prazo determinado, 



acrescida dos juros acertados. Os recursos obtidos no empréstimo não têm 

destinação específica.  

Linhas de crédito ofertadas: 

● Credito pessoal Normal – Correntista 

Empréstimo, sujeito a análise de crédito, concedido aos correntistas para 

usar como e quando quiser, sem comprovar sua finalidade.  

O cliente comparece a agencia, realiza a atualização de suas informações 

cadastrais, levando documento de Identidade, Comprovante de endereço e 

comprovante de renda (Esse último, muito importante para aprovação, pois 

mostra a capacidade de pagamento do cliente, e pode definir o valor máximo da 

parcela, 30% do salário, para não ocasionar um comprometimento de renda e 

acabar endividando o cliente). 

Após esse procedimento, é realizado uma simulação para o cliente, 

apresentando os valores. E tudo sendo acordado, é enviado para analise, Se 

aprovado, o contrato é assinado no mesmo dia o cliente recebe em sua conta. 

Características 

✔ Parcelas a partir de R$ 20,00 

✔ Até 48 meses para pagar com débito automático em conta-corrente 

✔ Até 60 dias para pagar a primeira parcela 

✔ Disponível para correntistas com idade mínima de 18 anos 

✔ Cobertura opcional do Seguro Proteção Financeira** em caso de 

morte ou invalidez permanente total por acidente, desemprego 

involuntário e incapacidade física total temporária, conforme a regra 

do produto. 

✔ IOF financiado e adicionado no valor das parcelas 

● Crédito consignado  

O empréstimo consignado do Bradesco permite adquirir o dinheiro agora 

para pagar no futuro e vale para qualquer funcionário de uma das empresas 

conveniadas com o Bradesco ou aposentados e pensionistas do INSS. 



No empréstimo consignado do Bradesco, o valor das parcelas é 

descontado diretamente do holerite ou do benefício – antes mesmo do dinheiro 

cair na sua conta. Por isso, as taxas de juros são menores, já que o banco tem 

mais segurança de que o empréstimo será pago. 

Aposentados e pensionistas do INSS podem fazer um empréstimo 

consignado no Bradesco. E não precisa ser correntista para contratar o serviço. 

Além disso, funcionários de empresas privadas que tenham convênio de 

empréstimo consignado com o Bradesco também podem fazer. 

Os valores de limite do empréstimo consignado do Bradesco variam de 

acordo com o valor do benefício e as parcelas não podem custar mais do que 

30% do salário. Se você recebe um valor de R$ 1.000, o valor máximo que suas 

parcelas podem custar – já com os juros embutido – é de R$ 300. 

Pra quem já realizou o primeiro empréstimo, existe também o 

refinanciamento dos contratos, que se trata da liberação do valor pro cliente, 

alterando o prazo do contrato e mantendo o valor das parcelas. 

As taxas e prazos variam de acordo com o convenio das empresas ou 

órgãos públicos com os bancos. Porem são taxas que chegam até 1,2%, muito 

boa por se tratar de empréstimos. 

Portabilidade  

O cliente tem a possibilidade de transferir a dívida de um empréstimo ou 

financiamento contratado em uma determinada instituição financeira para outra. 

Com a transferência, a taxa de juros pode sofrer alterações, mas o valor e o 

prazo do contrato devem ser idênticos ao saldo devedor e ao prazo 

remanescente da operação. 

Caso o cliente queira fazer a portabilidade de seus contratos para o 

Bradesco é necessário ir até a agência onde fez o empréstimo para solicitar o 

saldo devedor e os dados do contrato, conforme estabelece a Resolução 4.292, 

do Bacen. 

✔ Nº de contrato 

✔ Saldo devedor atualizado 

✔ Demonstrativo da evolução do saldo devedor 

✔ Modalidade 



✔ Taxa de juros 

✔ Prazo total e remanescente 

✔ Sistema de pagamento 

✔ Valor de cada prestação 

✔ Data do último vencimento da operação 

O prazo para conclusão de uma portabilidade é de até 6 dias úteis. 

● Antecipação de 13 salario 

Linha de crédito para correntistas, onde o cliente que recebe salário CLT, 

em carteira assinada, pode realizar a antecipação do seu décimo terceiro salário, 

e paga somente quando receber da sua empresa, sendo descontado em conta 

corrente na data determinada no contrato pelo cliente.  

Caso receba antes do previsto, pode realizar a liquidação antecipada, 

reduzindo assim os juros. 

● Antecipação da restituição do IR 

Linha de crédito para correntista, que vai receber sua restituição do 

imposto de renda em conta corrente do Bradesco. O cliente deve apresentar o 

documento gerado na declaração do imposto de renda, e após a análise, o banco 

disponibiliza para o cliente. O mesmo pode escolher a data, limitada ao último 

lote, porém quando cair em conta a restituição, é liquidado o empréstimo. 

● Cheque Especial 

Limite de crédito em conta corrente para situações emergenciais. Indicado 

por um curto período de tempo. Fica disponibilizado para o cliente em sua conta 

corrente, e o mesmo pode utilizar no momento que precisar, sem precisar 

comparecer na agencia, uma vez que esse limite já vai estar vinculado na sua 

conta. 

Fica disponível para consultar a quantidade de dias que está usando seu 

Cheque Especial em qualquer canal Bradesco 

Informações sobre limite, taxas e demais condições do contrato 

pelo Internet Banking ou na Agência 

https://banco.bradesco/assets/common/inc/modalIB.shtm


Existem muitas outras opções de crédito oferecidas pelo banco, com 

características parecidas, alterando normalmente a taxa de juros e o prazo de 

pagamento. 

As normas do Conselho Monetário Nacional garantem ao cliente o direito 

à liquidação antecipada dos contratos com redução proporcional dos juros. O 

Banco deve informar as condições para essa antecipação. 

 

Financiamentos de veículos 

 

O Bradesco também realiza financiamento de veículos, onde o cliente 

correntista comparece na agencia, para realizar a simulação. 

O cliente leva até a agencia, além de toda documentação necessária para 

realizar um empréstimo, o modelo do veículo que pretende financiar. É 

apresentado ao cliente as condições de financiamento de cada veículo, quanto 

a prazo, taxas e valor máximo permitido para financiar. 

É realizado primeiro a aprovação do crédito através de uma análise 

criteriosa, pois normalmente são valores maiores e o banco não pode ter 

prejuízos ou cair em fraudes. 

Sendo aprovado o crédito, o cliente deve levar na agencia a nota fiscal 

(se veículo novo) ou o documento de compra e venda CRV – Certificado de 

Registro de Veículo (se veículo usado) para assinatura do contrato. 

 

Características Gerais:  

✔ Financiamento disponível para veículos com até 12 anos de 

fabricação e motos somente 0KM 

✔ Parcelas debitadas da conta-corrente, na data de preferência 

✔ 60 meses 

Cartões de credito: Elo, Visa, Mastercard, American Express 

O Bradesco possui uma grande linha de cartões de crédito, onde o cartão 

caria de acordo com o perfil do cliente. Além do tempo de correntista no banco, 

a renda apresentada pelo cliente define quais cartões podem ser adquiridos pelo 

mesmo, pois define sua capacidade de pagamento. 



 

Cada cartão possui suas características: 

✔ Valor da Anuidade ou Isenção 

✔ Programa de Pontos e milhas 

✔ Nacional ou Internacional 

✔ Desconto em sites 

✔ Parcerias com Lojas 

Consórcios: 

Se trata de um dos melhores produtos dentro da instituição e muito bem 

avaliado pelos clientes, devido a eficiência do Bradesco para gerenciar os 

mesmo, em todo o processo, desde a entrada no grupo até a contemplação e 

recebimento do bem. 

Consórcio É a união de Pessoas Físicas ou Jurídicas com objetivos 

comuns na aquisição de bens. 

Traduzindo, o cliente deseja comprar um bem e ainda não possui os 

recursos totais, então decide juntar, mês a mês, uma reserva, é aí que o 

Bradesco entra para juntar essas pessoas com esses interesses e formar um 

grupo. 

O conceito é simples. Exemplo: 10 pessoas, cada uma depositando, 

mensalmente, R$ 100,00. Em 1 mês, elas juntam R$ 1 mil A cada mês, elas 

sorteiam o total para um dos contribuintes que receberá R$ 1 mil e não poderá 

participar de novos sorteios, mas segue contribuindo com o grupo. As 

contribuições se repetem até que todas as 10 pessoas tenham recebido a soma 

poupada mensalmente. 

O conceito na prática: 

✔ O Bradesco organizam os grupos de interessados e dividem o valor 

do bem em cotas, normalmente, igual ao número de participantes – 

chamados de consorciados. 

✔ Os cotistas pagam parcelas mensais para a formar um fundo comum 

✔ Todos os meses são realizadas as assembleias, para destinar o fundo 

comum a 1 ou mais participantes do grupo, por sorteio ou lance 



✔ Todos os consorciados que estejam em dia com os pagamentos das 

parcelas mensais participam do sorteio ou se desejarem, poderão 

ofertar um lance e antecipar a contemplação da sua cota. 

✔ No caso do lance, ganha quem o percentual mais alto. O vencedor 

poderá utilizar o valor do lance para amortizar o Saldo Devedor da 

cota, reduzindo a quantidade de parcelas a vencer, ou optar pela 

redução do valor da parcela mensal 

✔ Cada consorciado pode ser contemplado apenas uma vez e, após 

isso, não participará mais depois disto, fica de fora dos sorteios e 

lances 

✔ As assembleias são realizadas até que todos os consorciados sejam 

contemplados, conforme regras definidas no contrato assinado pelos 

consorciados no momento da adesão 

Custos envolvidos 

✔ As administradoras de consórcio, incluindo o Bradesco, cobram por 

seus serviços apenas taxa de administração 

✔ Para garantir melhor funcionamento do grupo de consórcio, poderá ser 

cobrado um fundo de reserva, para cobrir eventual desistência ou 

inadimplência 

✔ O consorciado poderá optar em adquirir a cota de consórcio com o 

seguro de vida, tendo como benefício a quitação em caso de sinistro 

✔ No caso de bens automotores as parcelas são reajustadas, de acordo 

com o reajuste nas tabelas dos fabricantes. 

✔ Nos planos de imóveis, a parcela é corrigida pela variação de índices 

de mercado tais como: INCC (Índice Nacional de Custo da 

Construção), CUB, IGPM ou INPC. Este índice é definido pela 

administradora e está previsto no contrato de adesão. 

Procedimentos: 

O cliente comparece na agencia, com seus documentos, e lhe é 

apresentado as opções de grupos existentes, em formação ou andamento, o 



mesmo escolhe, de acordo com suas condições e realiza o pagamento da 

parcela inicial de entrada do grupo. 

Com a entrada do cliente no grupo, ele já pode realizar seus lances e 

participar dos sorteios das assembleias. 

Sendo contemplado, a agencia que realizou a venda, recebe um e-mail 

para informar o cliente os passos do processo de contemplação e aquisição do 

bem: 

1) Cliente escolhe o veiculo 

2) Agendada a vistoria por parte do banco 

3) Recebimento do laudo da vistoria 

4) Para veículo novo é gerada a autorização de faturamento, que deve 

ser entregue a concessionaria para emissão da nota fiscal, que 

posteriormente deve ser entregue ao banco 

5) Para veículo usado, fica necessária o recibo de compra e venda do 

veículo e dados do vendedor. 

6) Gerado o contrato de aquisição e alienação do bem para ser assinado 

pelo comprador 

7) Pagamento efetuado ao vendedor, caso não sejam encontradas 

inconsistências em toda documentação  

8) Cliente continua pagando as parcelas restantes 

Investimentos:   

CDB 

Ao aplicar em CDBs do Bradesco, o cliente compra um título, por um 

determinado período, emitido por um dos bancos mais sólidos do mundo, em 

troca de um rendimento que pode ser conhecido na hora da aplicação (prefixado) 

ou na hora do resgate (pós-fixado). 

Com apenas R$ 2 mil, pode iniciar o investimento. Os recursos ficam 

sempre disponíveis em retiradas mínimas de R$ 100,00 ou pode ser solicitado 

ao  gerente a baixa automática inteligente, para a cobertura de saldo da conta-

corrente. 

Com o CDB Fácil Bradesco, o dinheiro rende todo dia um percentual 

do CDI, a taxa de referência do mercado de juros. 



A aplicação é segura e o dinheiro pode ser usado no momento em que 

precisar. 

Características 

✔ Grau de risco: Baixo 

✔ Prazo: de 30 dias (com liquidez diária) a 1080 dias (prazos superiores 

sob consulta) 

✔ Aplicação mínima: R$ 2 mil 

✔ Resgate mínimo: R$ 100,00 

✔ Permanência: R$ 100,00 

✔ Remuneração: % do CDI definido na hora da aplicação 

✔ Liquidez: diária 

✔ Imposto de renda: decrescente, conforme a tabela 

✔ IOF: conforme tabela 

Fundos de Investimento 

Os Fundos de Investimento ofertados pelo Bradesco são administrados 

por especialistas que atuam no direcionamento de recursos para investimentos 

diversificados, por meio de análise criteriosa e suportados por políticas 

estabelecidas nos regulamentos dos fundos, sempre com o objetivo de 

proporcionar os melhores retornos para os investidores. 

✔ Os Fundos RF Curto Prazo: apresentam baixo risco. Sua política de 

investimento veda a aquisição de títulos de longo prazo, fazendo com 

que essa categoria reduza o risco de mercado, com as oscilações da 

taxa de juros. 

✔ Os Fundos RF Referenciados DI: são formados por títulos de longo 

prazo em suas carteiras, considerados de baixo risco. Têm como 

objetivo buscar a rentabilidade que acompanhe as variações das taxas 

do CDI. É indicado para clientes que visam rentabilidade que 

acompanhe a variação da taxa de juros. 

✔ Os Fundos RF Simples: apresentam baixo risco. Têm como objetivo 

buscar a rentabilidade que acompanhe as variações das taxas CDI 

https://banco.bradesco/assets/common/inc/tabelaIR-2.shtm
https://banco.bradesco/assets/common/inc/modalTabelaIof.shtm


e/ou Selic, através da atuação preponderante no mercado de taxa de 

juros doméstica. 

✔ Fundo Cambial: Estes fundos variam de acordo com o 

comportamento do dólar americano. No mínimo, 95% do patrimônio é 

formado por cotas de Fundos de Investimento Cambiais, que 

possuam, pelo menos, 80% de sua carteira ligada à variação de 

preços do dólar e dos rendimentos de operações cambiais. 

✔ Fundo Ações: São fundos que investem, no mínimo, 67% do 

patrimônio no mercado à vista de ações de companhias abertas. Seu 

objetivo é a busca de retorno no longo prazo investindo em ações com 

potencial de valorização. São indicados para investidores que 

possuem horizonte de investimento de longo prazo e toleram os riscos 

do mercado acionário (Bolsa de Valores). 

Sempre deve-se observar a necessidade e o perfil do cliente antes de 

realizar a aplicação. O Maior risco possui o maior potencial de retorno, porem 

pode ocasionar perdas. 

 



 

Exemplos de Alguns Fundos de Investimentos, riscos e suas Rentabilidades (BRADESCO, 

2019) 

 

Indicadores Econômicos Utilizados nos fundos de investimento (BRADESCO,2019) 

Capitalização  

Capitalização é uma maneira do cliente de guardar dinheiro com uma 

vantagem: além de economizar, o cliente concorre a prêmios. Ao final do plano, 

recebe todo o dinheiro de volta corrigido monetariamente. 

Podem ser feitos depósitos mensais ou um depósito único, com diferentes 

valores e períodos de duração, que dão direito a sorteios – com prêmios que 

variam de acordo com o plano escolhido 

É um plano que também serve para o cliente fidelizar ao banco. 

 

Renegociação de Dividas 



Além de todos os produtos, o Banco oferece para aqueles clientes que 

tiveram problemas na hora de honrar seus compromissos no prazo correto, 

ferramentas para quitar suas pendencias, através de renegociação de dívidas. 

São concedidos alguns descontos, ou parcelamentos, de forma para 

ajudar o cliente a pagar e limpar seu nome, para que consiga ser reerguer no 

mercado financeiro. 

O cliente deve comparecer na agencia com seus documentos, e lhe é 

apresentado simulações para realizar o pagamento. 

 

Conclusão 

 

Após todas essas atividades exercidas dentro da instituição, conclui-se 

que o banco é uma instituição com grandes ramificações e diversificados 

produtos oferecidos. A todo instante entra um cliente na agencia querendo olhar 

uma situação diferente da outra. Não existe no setor de atendimento ao público 

executar uma função repetitiva a todo instante, por isso é necessário sempre 

buscar conhecimento e aprender tudo que o banco oferece. 

São oferecidos diversos cursos para a capacitação do funcionário, para 

que consiga crescer dentro da instituição. O banco tem sua carreira fechada, o 

que é muito bom, pois todos os funcionários são valorizados e promovidos de 

acordo com seu potencial. 

O cliente é a base de tudo, quem presta um bom atendimento e consegue 

fidelizar todos seus clientes, bons resultados serão alcançados, tanto pelo 

funcionário, quanto a organização. 

 

 

 

Belo Horizonte, 29 de marco de 2019 

 

_________________________ 

Lucas de Fátima Oliveira Batista 
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