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O Bradesco completou 70 anos no dia 10 de março, do

mingo, e, para celebrar a data, assinou a campanha criada 

pela W M c C a n n que foi ao ar no mesmo dia, no intervalo 

do "Fantástico". O comercial, complementado por anún

cios de página dupla, spots de rádio e ações de internet, 

mostrava imagens históricas da trajetória do banco ao 

longo dos seus 70 anos. Na sequência, cenas do dia a dia 

em diversos ambientes e circunstâncias de vida, enquan

to a narração, feita pelo ator Daniel Boaventura, exalta o 

amplo portfólio de produtos e serviços do banco e como o 

Bradesco está presente na vida dos brasileiros. 

Nada mais propício para uma instituição financeira que em 

2009 atingiu a cobertura de 100% dos municípios brasilei

ros. São mais de 5500 municípios atendidos pela rede de 

agências Bradesco do Norte ao Sul do país. Também em 

2009 começou a funcionar a agência flutuante, que atende 

11 municípios da Amazônia, percorrendo mais de 1600 km. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Ainda na campanha dos 70 anos 

foram destacados também o apoio 

da instituição à cultura popular e 

ao esporte, e a condição do Bra

desco como patrocinador oficial 

das Olimpíadas de 2016, que será 

realizada no Rio de Janeiro. Neste 

evento, o banco investiu US$ 320 

milhões para ser um dos patro

cinadores. A marca Bradesco já 

vem sendo associada à Olimpíada 

desde abril do ano passado com 

a campanha "Agora é Bra", tam

bém criada pela WMcCann . 

"Nos esportes, temos a platafor

ma mais valiosa do mundo que 

são as Olimpíadas e as Paraolim-

píadas. O banco não é apenas um 

patrocinador da Olimpíada, mas 

tem um compromisso com o le

gado do esporte no Brasil. Hoje 

patrocinamos as confederações 

de vela, judô, natação, remo, bas-
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quete e rugby", diz Jorge Nas-

ser, diretor de marketing do 

banco, lembrando que o banco 

também tem, numa parceria 

com o grupo Bandeirantes, de 

São Paulo, a Rádio Bradesco 

Esportes F M , que está presente 

em São Paulo (94.1 FM) e no 

Rio de Janeiro (91.1 FM). A 

emissora completou recente

mente um ano no ar. Nasceu 

em 17 de maio de 2012 e é a 

única exclusivamente volta

da para o esporte numa rede 

100% F M , com programação 

24 horas por dia, sete dias por 

semana. A missão é trazer in

formação, orientação e opinião 

de qualidade sobre as mais di

versas modalidades esportivas 

num momento em que o país 

se prepara para sediar os mais 

importantes eventos esportivos 

do planeta: a Copa do Mundo 

de 2014 e os Jogos Olímpicos 

de 2016. O time de jornalistas 

e colunistas também se reveza 

para estimular uma vida mais 

saudável e equilibrada, cheia 

de atividade física. 

Mas não é só do esporte que o 

Bradesco é parceiro, Nasser faz 

questão de ressaltar. Além do 

teatro Bradesco, em São Paulo, 

o banco está presente nas prin

cipais festas e eventos culturais 

populares pelo Brasil afora. A 

marca Bradesco pode ser vista 

desde o Boi-Bumbá, de Parin

tins, no Amazonas, ao Círio de 

Nazaré em Belém, no Pará, às 

festas de São João de Campina 

Grande, na Paraíba, e Caruaru, 

em Pernambuco, passando pelos 

blocos de frevo do carnaval de 

Recife e Olinda, os trios elétricos 

de Salvador e as escolas de samba 

do Rio de Janeiro e de São Pau

lo. "Somos um banco que é Bra 

porque falamos a língua de todos 

os Brasis, somos gaúchos no Rio 

Grande, manezinhos em Floria-
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nópolis, cariocas no Rio de Janeiro 

e assim por diante", ressalta Nasser. 

DIFERENCIAL 

Essa onipresença na vida dos bra

sileiros faz parte do D N A do banco 

e vem de sua origem, lá nos anos 

40, no interior de São Paulo. "Nos

so diferencial desde o começo, em 

meio às dificuldades de uma guer

ra, foi atender a todos, indepen

dentemente da raça ou condição 

social. Nosso fundador, Amador 

Aguiar, tirou o gerente, que era 

uma figura elitizada, do fundo da 

agência e o trouxe para frente, 

para receber o correntista." 

Após ser fundado, no dia 10 de 

março de 1943, em Marília, o 

banco logo ampliou sua atuação 

por meio de agências em cidades 

vizinhas. Em 1946, a matriz foi 

transferida para a capital paulista, 

ao mesmo tempo em que ampliou 

o leque de serviços, como a cria

ção do Departamento de Estran

geiro e Câmbio. No ano seguinte, 

numa iniciativa pioneira entre os 

bancos, o Bradesco constituiu sua 

Caixa Beneficente dos Funcioná

rios. Por meio dela, os funcioná

rios tiveram acesso a crédito, au

xílio maternal e de enfermidade, 

consultórios dentários e ambula

tórios. A rede de agências expan

diu, implantando sete pontos no 

Paraná. Em 1948, numa iniciativa 

inédita para incentivar a popula

ção a poupar, o banco lançou a 

Conta Corrente Popular ejuvenil. 

Os anos 50 são um período de 

grande desenvolvimento para o 

Brasil e o Bradesco acompanhou 

essa fase. Enquanto os computa

dores ainda pertenciam basica

mente ao mundo da ficção cien

tífica, na matriz do banco foram 
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instalados os sistemas de cartões 

perfurados (hollerits) para con

trolar operações de desconto e 

cobrança e folha de pagamentos. 

Um pouco mais tarde, em 1962, 

o Bradesco utilizou o primeiro 

computador em uma instituição 

financeira na América Latina. 

"Era uma máquina I B M de ape

nas quatro megas", diz Nasser. 

Em 1953, quando completou 10 

anos, o Bradesco inaugurou a Cida

de de Deus, em Osasco, um com

plexo administrativo que também 

servia de moradia para funcionários. 

Em 1956, o pioneirismo se dá no 

papel social, com a Fundação Bra

desco, entidade que hoje tem mais 

de 40 escolas com 110 mi l alunos. 

Também nesse ano o Bradesco 

lançou o primeiro cheque espe

cial do mercado, com o nome do 

cliente identificado no talonário. 

Em 1968 o banco lançou o primei

ro cartão de crédito do país, o Car-
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tão Bradesco. Em 1970, implantou 

a primeira máquina de saques, o 

SOS Bradesco, antecessora das 

atuais máquinas automáticas. Em 

1976 é a vez da cobrança automá

tica, que permite creditar no mes

mo dia, na conta do cedente, em 

qualquer agência Bradesco. 

Em 1978 o banco inaugurou a sua 

milésima agência. Para comemorar 

o feito, foram inauguradas simulta

neamente duas agências: a 0999 a 

no Oiapoque, no extremo Norte 

do Brasil, e a de número 1000 no 

Chuí, extremo Sul do país. 

Em 1985, antes, portanto, do sur

gimento do Código de Defesa do 

Consumidor, o banco criou o ser

viço Alô Bradesco, onde o cliente 

podia, de dentro da agência, usar 

um telefone para fazer reclama

ções, críticas e sugestões. 

Em 1996 foi pioneiro no uso da 

internet com o internetbanking. 

Na época, apenas outras quatro 

instituições financeiras do mundo 

ofereciam o serviço. 

Em 2004 inaugurou a primeira 

agência sem fio (wireless) da Amé

rica Latina. 

Essas são apenas algumas das con

quistas do Bradesco, que vão mui

to além dos serviços oferecidos por 

uma instituição financeira, como 

mostram o patrocínio à campa

nha vitoriosa para eleger o Cristo 

Redentor do Rio de Janeiro como 

uma das 7 Novas Maravilhas do 

Mundo e a Arvore de Natal gigan

te da lagoa Rodrigo de Freitas, que 

se tornou um símbolo do Natal 

carioca. E tudo isso e muito mais 

pode ser apreciado no Museu His

tórico Bradesco, localizado na Ci 

dade de Deus, e que conta com um 

acervo de mais de 110 mil peças. 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 46, n. 482, p. 40-46, maio/ jun. 2013. 




