
Os vOluntáriOs da segurança 
COrpOrativa marCam presença nO 
prOgrama vOluntáriOs BradesCO

prova disso está no seu engajamento no pro-
grama através dos anos. acompanhe aqui 
suas principais realizações.

No Dia Nacional de Ação Voluntária (DNAV) 
2011, os colaboradores do Departamento de 
Segurança Corporativa arrecadaram produtos 
para colaborar com a instituição Santa Tere-
zinha em Carapicuíba. Na ocasião, voluntários 
compareceram ao local para brincar com as 
crianças e adolescentes que lá residem.

Também em 2011 a equipe, composta por 18 
voluntários, inscreveu-se na 4ª Maratona Vo-
luntários Bradesco na categoria Multiplicando 
Ideias. Juntos arrecadaram fundos para ajudar 
uma instituição social, porém os recursos ad-
quiridos que não puderam ser utilizados nesta 
ação foram guardados para uma futura ativi-
dade.

No DNAV de 2012, a equipe de Segurança Cor-
porativa, em parceria com a Inspetoria Geral, 
arrecadou alimentos e brinquedos para a Ins-
tituição Santa Terezinha, beneficiando mais de 
400 crianças.

parabenizamos os voluntários de segurança 
pela atuação!

O programa voluntários Bradesco se orgulha 
de contar com voluntários como vocês!

segurança Corporativa

nov/2012 - Edição comemorativa



prOgrama vOluntáriOs BradesCO

O Programa Voluntários Bradesco celebra este ano 5 anos de 
existência e gostaríamos de compartilhar com você as principais 
conquistas desta trajetória.

Somamos hoje mais de 13 mil voluntários, que envolvidos em 3.123 
atividades já conseguiram beneficiar mais de 300 mil pessoas. 

Curioso para saber mais sobre essa corrente do bem? Então junte-
se a nós e conheça agora nossa história!

O Que É

O Programa Voluntários Bradesco tem como objetivo incentivar a 
prática do voluntariado entre os colaboradores, proporcionando 
oportunidades para que os colaboradores atuem de forma 
positiva para a melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida 
das comunidades onde estão inseridos e priorizando aquelas com 
grau acentuado de carência socioeconômica.

linHa dO tempO COm inFOrmaçÕes e açÕes dO prOgrama aO lOngO dOs anOs

dicas de como engajar 
os Colaboradores:

identifique e reconheça os funcionários 

que são voluntários em ações sociais.

missÃO
Estimular e apoiar os funcionários para o exercício da cidadania, mobilizando-os para ações voluntárias que contri-
buam para a redução das desigualdades sociais.

visÃO
Ser referência nas ações voluntárias de seus funcionários e demais colaboradores com o objetivo de atuar no con-
texto local, proporcionando benefícios para a comunidade.
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Crie espaços oficiais de divulgação 
de oportunidades de voluntariado 
nos canais de comunicação mais 
acessados pelos colaboradores.

recolha depoimentos dos funcionários 
que participarem de uma ação social 
para futuras ações de mobilização.

mobilizar voluntários significa inspirar 
pessoas. as ações de comunicação 
devem ter um apelo emocional, com 
bom gosto e afetividade.

Busque participar das ações desenvol-
vidas pelos voluntários da sua depen-
dência, o exemplo da liderança pode 
motivar muitos colaboradores.
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5 anOs de HistÓria

O voluntariado, que de diversas maneiras sempre fez 
parte da história da Organização Bradesco, começou 
a ganhar força a partir de 2003, com a realização do 
Dia Nacional de Ação Voluntária, promovido pela Fun-
dação Bradesco. Os resultados serviram de inspira-
ção e de ponto de partida para o surgimento, já em 
2007, do “Programa Voluntários Bradesco”, criado por 
meio de um Grupo de Trabalho formado por colabora-
dores de Departamentos do Bradesco, da Fundação 
Bradesco e Empresas Ligadas da Organização.

Sob a Gestão da Área de Responsabilidade Socioam-
biental do Departamento de Relações com o Mercado, 
o Programa Voluntários Bradesco nasceu com a visão 
de ser referência nas ações voluntárias dos colabo-
radores. Atualmente conta com um grupo de facilita-
dores representando as diferentes Dependências da 
Organização, em uma participação democrática que 
discute e avalia as ações propostas pelo Programa. 

O Programa tem no Portal Voluntários Bradesco, maior 
rede de voluntariado empresarial do Brasil, sua princi-
pal ferramenta de comunicação, divulgação, mobiliza-
ção e reconhecimento das ações de voluntariado.

Uma das frentes mais fortes de atuação do Programa 
Voluntários Bradesco são as Maratonas Sociais, com-
petições solidárias que mobilizam para a realização de 
ações transformadoras com foco na sustentabilidade.

Ações de reconhecimento como a iniciativa Minuto 
Presença Voluntária marcaram a história do Programa.  

Capacitação e treinamento também são palavras 
chave, e por isso veio a criação do Aprender para o 
Bem que reúne os temas mais variados em oficinas  
para os voluntários. 

O Programa, conta ainda com uma “Política de Volun-
tariado” e de Diretrizes específicas para a atuação 
voluntária. 

O Programa Voluntários Bradesco segue crescendo, 
se especializando e ganhando visibilidade, colocando 
lado a lado determinação, solidariedade e a vontade 
de ajudar a transformar.

saiBa mais
Fique por dentro das novidades e atividades do Programa Voluntários Bradesco. Sua Dependência 
pode fazer a diferença nesta história. Acesse: www.voluntariosbradesco.com.br

principais resultados 
programa voluntários 
Bradesco 2007-2011

total

Voluntários 
cadastrados no Portal 
Voluntários Bradesco

13.311 
(Nov./2012)

Participações de 
colaboradores 

voluntários
83.062

Pessoas beneficiadas 342.512

Atividades realizadas 3.123
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