
Os vOluntáriOs da inspetOria Geral 
marcam presença nO prOGrama 
vOluntáriOs BradescO

O Departamento participa do Programa 
Voluntários Bradesco desde a sua cria-
ção, fazendo parte de um grupo de traba-
lho para a definição de seus pilares desde 
2007.

A partir de 2006, participou de todos os 
DNAVs com arrecadações de produtos 
(alimentos, higiene, etc) que beneficiaram 
pelo menos três instituições da região de 
Osasco, todas elas ligadas a crianças. No 
último DNAV, em 2012, foram arrecadados 
6.505 itens (leite, doces, bolachas, brin-
quedos, etc) para o Abrigo Santa Terezi-
nha em Carapicuíba, que beneficiou cerca 
de 400 crianças.

Além disso, os voluntários também se fi-
zeram presentes em outras Ações Corpo-
rativas do Programa Voluntários Brades-
co. Participaram das Maratonas propostas 
pelo programa, tendo destaque o engaja-
mento na 2ª Maratona Voluntários Bra-
desco que impactou a vida de 40 crianças 
de uma instituição. O grupo revitalizou um 
jardim e fez reformas na organização, além 
de realizarem passeios ao teatro e shop-
ping.

inspetoria Geral

principais resultados* total

Nº COLABORADORES QUE PARTICIPARAM 64

Nº EQUIPES FORMADAS 5

Nº COLABORADORES CADASTRADOS NO PORTAL 73

TOTAL DE INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS 3

Nº BENEFICIADOS 520

nov/2012 - Edição comemorativa

*Números Aproximados  



Em 2010, quando o objetivo era fa-
zer um vídeo de 1 minuto, contando 
o que os colaboradores tinham fei-
to como voluntários naquele ano, a 
equipe da Dependência se organi-
zou e doou mais de 190 horas de 
trabalho em benefício de 100 crian-
ças, com a reforma e pintura de 
uma quadra de esportes do Abrigo 
Santa Terezinha – Carapicuiba-SP. 
Foi um trabalho formidável!

No ano seguinte, quando o foco era 
Ecoeficiência, a Inspetoria Geral se 
sobressaiu e a equipe foi premiada 
como vencedora da 4ª Maratona. 
Os voluntários realizaram ações 
relacionadas ao uso consciente de 
recursos ambientais, organizando 
uma palestra sobre biodiversidade, 
sustentabilidade, flora brasileira e 
decomposição de resíduos, entre 
outros assuntos. 

Indo além, os voluntários e cerca de 
80 crianças realizaram uma visita 
guiada à nascente do Rio Tietê, na 
cidade de Salesópolis-SP, onde foi 
organizada uma caminhada ecoló-
gica em trilhas, e também passeio 
à Barragem Ponte Nova, represa 
que abastece parte dos moradores 
da Zona Leste de São Paulo. Para 
isso, foram doadas aproximada-
mente 250 horas de trabalho. Foi 
um exemplo de dedicação e muita 
garra!

parabenizamos os voluntários da 
inspetoria Geral pela atuação!

O programa voluntários Bradesco 
se orgulha de contar com voluntá-
rios tão engajados como vocês!



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.

2007 2008 2009 2010 2011 2012

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.

1ª Maratona 
Voluntários 
Bradesco: 

Projeto piloto 
Na Santa Cecília 
e Nova Central

DNAV

4ª Maratona: 
Todas as 

Dependências em 
âmbito nacional

Campanha 
Emergencial - Rio 

de Janeiro
Campanha Viver 
Bem Não Tem 

Idade
2° e 3° Edição - 
Aprender para o 

Bem

DNAV

Comemoração 
dos 5 anos 

do Programa 
Voluntários 
Bradesco

Campanha 
Emergencial - 

Rio de Janeiro e 
Minas Gerais

4° Edição - 
Aprender para o 

Bem

DNAV

Minuto Presença 
Voluntária

 Campanha  de 
Material Escolar

Campanha 
Emergencial - 

Haiti
1° Edição - 

Aprender para o 
Bem

DNAV

3ª Maratona: 
Grupo Bradesco 

Seguros e 
Previdência RJ 

e SP e agências 
da Grande SP

 Campanha  de 
Brinquedos
Campanha 

Emergencial – 
SOS Nordeste

DNAV

2ª Maratona: 
Unidades 

Administrativas 
de SP

 Campanha de 
Arrecadação de 

Leite
 Campanha de 

Arrecadação de 
Itens de Higiene 

Pessoal
Campanha 

Emergencial - 
Santa Catarina

DNAV
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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

2007 2008 2009 2010 2011


