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ESTRATÉGIA DE SEGMENTAÇÃO



ESTRATÉGIA DE SEGMENTAÇÃO

Estrutura segmentada voltada a estratégia de negócio de cada grupo de

Clientes



BRADESCO EMPRESAS E NEGÓCIOS

1,5 milhão de Empresas em Carteira

Micro e pequenas empresas 96% do total



BRADESCO EMPRESAS E NEGÓCIOS

� Segmentação de negócios para atendimento

diferenciado a micro, pequenas e médias

empresas

� Gerentes altamente capacitados para oferecer

atendimento personalizado

� Tecnologia de ponta, ampla rede de agências

e pontos de atendimento em todo o país

� Portfólio completo com as melhores e mais

modernas soluções de produtos e serviços.



DIFERENCIAIS BRADESCO EMPRESAS E

NEGÓCIOS



DIFERENCIAIS BRADESCO EMPRESAS E NEGÓCIOS

� Agilidade na Concessão de Crédito

� Comitês de Crédito nas Agências: a maioria das concessões são deferidas nas próprias

Agências

� Limite Operacional: abrange diversas linhas, sem a necessidade de aprovação

específica para cada produto

� Limites Rotativos: Cheque Flex e Capital de Giro Flex, em que o próprio Cliente efetiva

a contratação no Internet Banking ou nas máquinas de autoatendimento

� Segmentação
� Há mais de 15 anos trabalhando no processo de segmentação, constituindo uma

Diretoria específica de Pessoa Jurídica no Varejo
� 6.650 Gerentes de Conta PJ + 3.215 Gerentes Assistentes PJ

� Capilaridade
� O Bradesco está presente em 100% dos 5.565 municípios brasileiros

� Gerentes Especializados
� Constantemente o Banco vem capacitando os Gerentes de Pessoa Jurídica, para prestar

atendimento dedicado e especializado a este público



SOLUÇÕES INTEGRADAS BRADESCO



SOLUÇÕES INTEGRADAS BRADESCO

o Crédito

o Investimentos

o Gestão de Caixa

o Pagamentos

o Cartões Empresariais

o Recebimentos

o Seguros

o Consórcios

o Comércio Exterior/Câmbio

o Recursos Humanos

o Previdência Complementar

o Derivativos



SOLUÇÕES DE CRÉDITO E

FINANCIAMENTO



SOLUÇÕES DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO

Soluções adequadas às necessidades de cada empresa, como compra de matéria-prima,

estoque de mercadorias, antecipação dos valores de vendas a prazo, financiamento de

máquinas, veículos, expansão e modernização dos negócios.

• Antecipação de Recebíveis: cartões de

crédito, cheques e duplicatas

• Antecipação a Fornecedores

• Capital de Giro

• Conta Garantida

• Capital de Giro Flex

• Cheque Flex

• Vendor

• Compror

• Hot Money

• CDC – Crédito Direto ao Consumidor

• Leasing

• Crédito Imobiliário

• Cartão BNDES

• Repasses do BNDES (Finame/Finame

Leasing/BNDES Automático/Programas

Agropecuários)

Soluções para fluxo de caixa
Soluções para investimentos e 

aquisição de bens



LINHAS ESPECIAIS PARA FINAL DE ANO



LINHAS ESPECIAIS PARA FINAL DE ANO

Compror Estoque Fácil: para incremento do estoque e aquisição de bens e serviços dos
fornecedores.

� Prazo: até 13 meses.
� Carência: até 90 dias

Capital de Giro 13º Salário: financia até 100% do valor da Folha de Pagamento, além das despesas
de final de ano da empresa.

� Prazo: até 16 meses (vencimento da última parcela até Dezembro/2015).
� Carência: até 90 dias.
� Isenção da TAC para clientes que processam a Folha de Pagamento no Banco.

Cagiro Simples: para Micro e Pequenas Empresas, Microempreendedores, cujo faturamento anual
seja igual ou menor a R$ 3,6 Milhões.

� Prazo: até 36 meses.
� Carência: até 90 dias.

FAMPE - FUNDO DE AVAL PARA PEQUENOS NEGÓCIOS: disponibiliza garantias complementares nas
operações de Capital de Giro para pequenas e médias empresas com faturamento de R$ 60 mil a R$
3.600 mil/ano.

� O SEBRAE avaliza até 80% das operações de R$ 5 mil a R$ 600 mil.



CADEIAS PRODUTIVAS



CADEIAS PRODUTIVAS

� Soluções estruturadas para as Cadeias Produtivas, observando as características de cada

uma delas, com atuação no financiamento e prestação de serviços a todos os

integrantes: empresa âncora, seus clientes, fornecedores, distribuidores e funcionários.

� Antecipação a Fornecedores de empresas

âncoras, que fazem seus pagamentos com o

Banco, não tendo necessidade de análise de

crédito ao tomador, que muitas vezes é uma

MPE.

� Essas operações são contratadas via Internet, sem a necessidade de deslocamento até a

Agência.



PROJETO APL – ARRANJOS

PRODUTIVOS LOCAIS



PROJETO APL – ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

Atendimento a segmentos específicos integrados em torno de atividades produtivas.

O Bradesco participa dos APL’s desde 2003 e é o único Banco Privado.

APL em números:

APLs mapeados 957

Municípios atendidos 1.543

Empresas atendidas (SET/14) 54.719

Recursos disponibilizados (SET/14) R$ 2,2 Bilhões

APL atendidos 417

Primeiro projeto de APL desenvolvido entre Bradesco, FIESP e Sebrae 
em Abril de 2003, nos pólos de:

� Bordados (Ibitinga/SP)
� Bijuterias (Limeira/SP)

� Cerâmica (Vargem Grande do Sul/SP) 
� Móveis (Mirassol/SP) 



SITE EXCLUSIVO EMPRESAS E NEGÓCIOS



SITE EXCLUSIVO EMPRESAS E NEGÓCIOS

Este ambiente conta com soluções integradas, onde é possível realizar diversas transações

e ter acesso a informações sobre os produtos e serviços especialmente criados para

atender as necessidades financeiras das empresas.



BRADESCO NET EMPRESA



BRADESCO NET EMPRESA

É o site onde as empresas podem realizar todas as movimentações e transações bancárias 
pela Internet, com total segurança e moderna tecnologia

Principais Serviços:

� Consultas de Conta-Corrente, Aplicações e Resgates de Investimentos
� Gerenciamento da carteira de cobrança
� Agendamento e pagamento de boletos, tributos e contas de consumo
� Agendamento e realização de transferências de recursos
� Gerenciamento do fluxo financeiro com o Banco (“Cash Management”)
� Módulo para a transferência de arquivos eletrônicos entre o Banco e o cliente 
� Gerenciamento da Carteira de Custódia de Cheques
� Pagamento de Salários



PORTAL SOCIEDADE DE NEGÓCIOS



PORTAL SOCIEDADE DE NEGÓCIOS

Portal criado pelo Bradesco Empresas e Negócios para estreitar relacionamentos e

apoiar a gestão de negócios das micro e pequenas empresas.

Completo, interativo e sempre atualizado, este ambiente disponibiliza informações,

dicas, vídeos, análises econômicas, artigos de especialistas e soluções com o objetivo

de contribuir para o sucesso de empreendedores.


