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 A linha de produtos da Bradesco Capitalização que destina parte da receita captada nas 
vendas a projetos socioambientais, no fechamento deste ano, deverá representar mais de 50% 
do faturamento total da empresa. “Não é uma meta, apenas a nossa expectativa em razão do 
desempenho desses títulos, que no final de 2007, já respondiam por 35% do faturamento”, 
afirma o diretor-geral da empresa, Norton Glabes Labes.  
 
 Ele lembra ainda que o primeiro produto nessa linha, o ‘Pé Quente SOS Mata Atlântica’, 
lançado em 2004 em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, viabilizou recursos para o 
plantio de 20 milhões de mudas nativas da mata atlântica.  
 
 No ano passado, a empresa faturou cerca de R$ 1,5 bilhão, registrando expansão de 10% em 
relação ao exercício anterior. Norton Labes acredita que esse percentual de crescimento seja 
mantido em 2008. Com isso, apenas os quatro títulos socioambientais da empresa poderão 
gerar receita da ordem de R$ 800 milhões.  
 
 Nesta quarta-feira, começou a ser vendido em todo o País o mais novo produto da linha 
socioambiental. Trata-se do título de capitalização ‘Pé Quente Amazonas Sustentável’, que 
reverterá parte do valor arrecadado em benefício da Fundação Amazonas Sustentável para 
programas e projetos de conservação ambiental e desenvolvimento sustentável. Desde o dia 
10, o produto estava à venda apenas no Amazonas. Neste período, foram comercializados dois 
mil títulos. “Foi um excelente começo. Creio que poderemos comercializar até 250 mil títulos 
Pé Quente Amazonas Sustentável até o final do ano”, assinala Norton Labes.  
 
CARACTERÍSTICAS.  O novo produto pode ser adquirido nas agências do Banco Bradesco, no 
Fone Fácil de cada região, nas máquinas de auto-atendimento e no site 
www.bradescocapitalizacao.com.br. Ao custo mensal de R$ 20, o título possibilita o cliente 
concorrer a premiações semanais de R$ 50 mil, em sorteios pela Loteria Federal. O resgate é 
de 100% do valor pago corrigido monetariamente pela TR ao final do plano e após o 
pagamento de todas as mensalidades. Com vigência de 60 meses, o título tem carência de 12 
meses para resgate.  
 
 Segundo Norton Glabes Labes, o produto será muito bem recebido, pois está vinculado à 
preservação do meio ambiente, em especial à Amazônia, um dos ecossistemas mais 
importantes para o equilíbrio do clima no planeta. “Os demais produtos sociais contribuíam 
para o País. Este título lançado agora contribui para todo o planeta”, observa o executivo.  
 
 O Banco Bradesco é um dos co-fundadores da Fundação Amazonas Sustentável, cujo objetivo 
é preservar uma área de 17 milhões de hectares, do total de cinco milhões de quilômetros 
quadrados. Nessa região vivem 20 milhões de habitantes .  
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