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O PRODUTO 

A Letra Financeira Simples é uma modalidade de Depósito a Prazo utilizada na captação de recursos de longo prazo por 

instituições financeiras. 

 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

Emissor: Banco Bradesco S.A. 

CNPJ do Emissor: 60.746.948/0001-12 

Valor da Aplicação: Mínimo de R$ 50.000,00 

Valor da Emissão: R$ 1.008.000.000,00 

Data de Emissão:  13/08/2021 

Data de Vencimento: 13/08/2031 

Remuneração:  IPCA + 5,3590% ao ano. 

  

Atualização do Valor Nominal por Índice de Preço: O Valor Nominal Unitário das Letras Financeiras será atualizado pela 

variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado mensalmente pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, desde a Data da Emissão até a data de seu efetivo pagamento, sendo o 

produto da atualização incorporado automaticamente ao Valor Nominal Unitário das Letras Financeiras (Valor Nominal 

Atualizado), observados os critérios definidos no “Caderno de Fórmulas - CDBs, DIs, DPGE, LAM, LC, LF, LFS, LFSC, LFSN, 

IECI e RDB”, conforme atualizado em 28/06/2021, disponível para consulta no website da B3 

(http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/caderno-de-formulas/), em especial aqueles descritos em 

seu Capítulo 2 - Ativos Pós-Fixados – Índices de Preços, e de acordo com as fórmulas previstas no item 2.3 - Fórmulas de 

atualização para correção mensal ou 2.7 - Fórmulas de atualização para correção defasada, conforme aplicável. 

Caso a data de emissão seja descasada da data de vencimento, a primeira atualização mensal será feita pro-rata dias 

corridos, entre a data de emissão e o primeiro aniversário mensal, definido como o dia da data de vencimento em cada 

mês. 

O IPCA é apurado e divulgado pelo IBGE no seguinte endereço: 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-

amplo.html?t=series-historica  
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Taxa de Juros e Regime de Cálculo: Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Letras Financeiras incidirão juros 

remuneratórios (Taxa de Juros). A Taxa de Juros utilizará base anual de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis e será 

calculada de forma exponencial pro rata temporis, pelos Dias Úteis decorridos, desde a Data de Emissão até a Data de 

Pagamento, de acordo com os critérios definidos no “Caderno de Fórmulas - CDBs, DIs, DPGE, LAM, LC, LF, LFS, LFSC, LFSN, 

IECI e RDB”, conforme atualizado em 28/06/2021, disponível para consulta no website da B3 

(http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/caderno-de-formulas/) e de acordo com a fórmula 

prevista em seu item 5.4 – Valor Unitário de Juros. 

 

PRINCIPAIS RISCOS 

Risco de Crédito do Emissor 

O recebimento dos montantes devidos ao investidor está sujeito ao risco de crédito do emissor da LF. ESTA LF NÃO CONTA 

COM GARANTIA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. 

Risco de Liquidez 

A LF não poderá ser resgatada, total ou parcialmente antes da data do vencimento, exceto para fins de imediata troca por 

outras letras financeiras de emissão da mesma instituição financeira, nas hipóteses e condições previstas na 

regulamentação do Conselho Monetário Nacional. Não há previsão de troca para esta emissão. 

A oferta não apresenta opção de recompra pela instituição emissora ou de revenda para a instituição emissora bem como 

não há garantia de venda no mercado secundário. 

Risco de Mercado 

A LF pode gerar valor de resgate inferior ao valor de sua emissão dependendo 

Risco de Alteração da Legislação Tributária 

Alterações na legislação e regulamentação vigente, inclusive para majoração das alíquotas vigentes, terão impacto na 

Investidor. 
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TRIBUTAÇÃO 

Imposto de Renda 

Conforme informações abaixo. 

• 22,5% para prazo de permanência de até 180 dias; 

• 20% para prazo de permanência de 181 até 360 dias; 

• 17,5% para prazo de permanência de 361 até 720 dias; 

• 15% para prazo de permanência acima de 720 dias. 

No caso de investidores estrangeiros via Resolução n° 4.373, de 29 de setembro de 2014, que não sejam residentes em 

países considerados como paraísos fiscais ou com tributação favorecida, a alíquota aplicável será de 15%.  

IOF: De acordo com o Decreto nº. 6.306 de 14 de dezembro de 2007, ficam sujeitas à alíquota zero as operações de Letra 

Financeira.  

 

DEMAIS INFORMAÇÕES 

Mercado Secundário 

A LF objeto deste DIE pode ser negociada em mercado secundário, porém não há garantia de que haverá liquidez para 

saída antecipada. 

Forma, periodicidade e local de pagamento de rendimentos e do principal 

As LFs serão liquidadas na forma escritural; o valor principal e a incidência de juros remuneratórios serão pagos de acordo 

com o tipo de remuneração contratada e ocorrerão na data de vencimento na conta depósito aberta em nome do titular 

e emitido pela Depositaria. 

A Depositaria é a entidade administradora do mercado organizado que mantém sistema de registro no qual a LF será 

emitida.  

Balancetes e balanços patrimoniais 

Os balancetes e balanços patrimoniais do Banco Bradesco S.A serão publicados no site:  www.bradescori.com.br. 

 

Principais normas que dispões sobre LF 

• Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, conforme alterada. 
• Resolução CVM nº 8, de 14 de outubro de 2020. 
• Resolução CMN nº 4733, de 27 de junho de 2019, conforme alterada. 
• Resolução CMN nº 4.795, de 2 de abril de 2020. 
• Circular nº 3.916, de 22 de novembro de 2018, conforme alterada. 
• Circular nº 3.963, de 24 de setembro de 2019 

Sendo certo que os atos normativos do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil podem ser obtidos por 

meio do seguinte link: 

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/buscanormas 

http://www.bradescori.com.br/
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/buscanormas
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/buscanormas
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/buscanormas


 
 

 

Grau de Risco 

 

DÚVIDAS E/OU RECLAMAÇÕES 

Eventuais dúvidas e/ou reclamações poderão ser endereçadas pelo investidor pelos seguintes canais: 

• Banco Bradesco (emissor):  

https://banco.bradesco/html/classic/atendimento/fale-conosco/ouvidoria/index.shtm 

• BACEN 

https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/registrar_reclamacao 

• CVM 

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=sac 

 

IMPORTANTE:  

A presente oferta foi automaticamente dispensada de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. A CVM não 

analisou previamente esta oferta. A distribuição da Letra Financeira – LF não implica, por parte da CVM, a garantia de 

veracidade das informações prestadas, de adequação da LF à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do 

emissor ou da instituição intermediária. 

Este documento foi preparado com as informações necessárias ao atendimento das melhores práticas de mercado estabelecidas pelo código ANBIMA 

de regulação e melhores práticas de negociação de instrumentos financeiros.  

Este material foi produzido com objetivo exclusivamente informativo e não pode ser entendido como oferta, material comercial, convite, contratação 

da LF ou qualquer obrigação por parte do Bradesco. As condições de mercado mencionadas neste informativo podem ser alteradas a qualquer 

momento, mesmo sem prévio aviso, e seu conteúdo não deverá ser reproduzido ou distribuído. Os investidores interessados em investir na LF devem 

procurar aconselhamento financeiro antes de tomar qualquer decisão de investimento. O Bradesco não será responsável, ainda, por quaisquer perdas 

diretas, indiretas ou quaisquer tipos de prejuízos e/ou lucros cessantes que possam ser decorrentes do uso deste conteúdo. Qualquer decisão de 

contratar a LF aqui apresentada deve ser baseada exclusivamente em análise do cliente, sendo exclusivamente do cliente a responsabilidade por tal 

decisão. O Banco Bradesco S.A. não garante o resultado da LF contratada, que estão atreladas às oscilações dos preços de ativos financeiros no 

mercado. Assim sendo, as informações fornecidas não podem ser entendidas como promessa ou garantia de rentabilidade. Os investimentos na LF 

estão sujeitos a riscos de mercado e de liquidez, além do risco de crédito do emissor.   
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