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3 Sumário



A base de sustentação dos negócios da

Organização Bradesco é reconhecer o valor do

desempenho e do potencial realizador das

pessoas.

Nosso modelo de Gestão de Recursos

Humanos está pautado na excelência, no

respeito e na transparência em nossas

relações, no contínuo investimento no

desenvolvimento, e na valorização do ser

humano.

Acreditamos em nossa capacidade de

promover crescimento sustentado para as

pessoas e por meio delas. Proporcionamos

oportunidades em um ambiente saudável,

seguro e ético, onde há clareza sobre os

compromissos e objetivos do Banco.

Mesmo antes que nossos princípios pudessem

ser compartilhados por meio do Código de

Conduta Ética da Organização Bradesco, as

linhas mestras que orientam nossa política de

relacionamento e desempenham um papel

fundamental no processo de fortalecimento

da cultura organizacional já eram descritas em

nosso Regulamento Interno, criado em 1944.

Desde então, o Código vem se atualizando e é

disponibilizado para o funcionário desde a sua

admissão. Ele serve como Guia Prático de

Conduta Pessoal e Profissional, a ser utilizado

por todos em suas interações e decisões

diárias, tornando explícitos nossos princípios e

afirmando nossos valores.

O Bradesco procura inspirar, apoiar e

contribuir com seus funcionários na

construção e no reconhecimento de suas

crenças e valores pessoais. Ao serem

compartilhados, eles contribuem para a

elaboração de propósitos.

Para o Bradesco, bons resultados são

consequência de um trabalho alinhado aos

valores e propósito individuais e à estratégia

organizacional. Somados a um efetivo

protagonismo da carreira de cada um dos

funcionários, ela direciona ações e estimula a

persistência na realização dos sonhos e

desafios diários.

Incentivamos nossos profissionais a

superarem seus limites e os estimulamos a

serem criativos em busca de soluções, visando

à autorrealização, satisfação dos clientes e

expansão dos negócios.
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Atuamos como um banco de carreira, no qual

os funcionários ingressam em cargos iniciais e,

por meio de oportunidades de

desenvolvimento, planejam suas carreiras e

têm acesso a todos os níveis hierárquicos. Isso

é fator motivador para todo o quadro e

estimula a busca incessante por conhecimento

e atualização.

Além disso, nossa atuação se expande

continuamente por todo o país, possibilitando

novas oportunidades de trabalho em todos os

segmentos do Bradesco. Dessa forma, o êxito

profissional de um funcionário está

intimamente vinculado ao seu empenho e

dedicação.

Acreditamos que equipes altamente

capacitadas e com oportunidades para

construir carreiras consistentes superam

metas e apresentam excelentes resultados,

além de contribuir decisivamente para a

solidez da marca da Organização e para o

alcance de suas estratégias de mercado.

Uma empresa que possui, por meio de seus

clientes e parceiros, uma estratificação que é a

própria expressão da estrutura social

brasileira, tem como fundamental

compromisso o respeito à diversidade cultural

e étnica do país, a qual faz parte de sua visão

estratégica, conduzindo a um significativo

desempenho organizacional.

A nossa estrutura de Recursos Humanos é

desenhada de forma que consiga apoiar a toda

a atividade da Organização Bradesco,

dispondo de recursos e estruturas físicas ou

digitais que possam subsidiar a operação

plena do trabalho. Como peças-chave neste

processo de apoio, contamos com duas

estruturas fundamentais: a Consultoria Interna

e os Campi da Unibrad, nossa Universidade

Corporativa.

Com elas, procuramos apoiar os funcionários e

promover acesso às soluções de

aprendizagem desenhadas pela Unibrad,

ampliando os nossos pontos de contato para

estruturas físicas.

Além dos pontos de contato presenciais,

contamos também com uma infraestrutura

tecnológica capaz de atender às necessidades

do funcionário onde quer que ele esteja.
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A seguir, podemos observar a presença física do time de Recursos Humanos:
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Atração 
e Carreira

1

Nossas motivações, escolhas e decisões determinam o nosso presente e o nosso

futuro. Uma vida plena de realizações é também uma vida que considera a

felicidade como essencial para o bem-estar, nosso e de quem compartilha com a

gente esse estado de permanente disposição.

R e l a t ó r i o    d e    C a p i t a l    H u m a n o  

Caminhos de realização



Os resultados dos questionários e entrevistas

promovidos por institutos de pesquisa são

divulgados em importantes veículos de mídia,

que avaliam a qualidade do ambiente de

trabalho, benefícios, remuneração,

desenvolvimento profissional, ética, cidadania e

responsabilidade social das empresas.

Ao participar desses processos, queremos

promover e valorizar a transparência, o respeito

e a confiança. Nos últimos anos, nossa presença

em destaque em diversos rankings, processos

de reconhecimento, levantamentos e estudos

demonstram que estamos no caminho certo.

Por meio do constante aprimoramento,

investindo em capacitação profissional,

incentivando a formação educacional e

mantendo uma estrutura organizacional justa e

dinâmica, procuramos oferecer condições para

que cada funcionário possa crescer e construir

uma sólida carreira a partir de uma política de

relacionamento marcada por respeito e

valorização.

Nosso cuidado com o time está expresso em

duas premissas da Política de Gerenciamento

dos Recursos Humanos da Organização:

• Estimular o bom relacionamento entre

todos os profissionais da Organização,

manter o ambiente de trabalho seguro e

saudável e propiciar condições para níveis

ótimos de desempenho e produtividade.

• Contribuir para a melhoria da qualidade de

vida dos funcionários, oferecendo

condições para o equilíbrio entre o

trabalho, a saúde e a família.

Anualmente, conduzimos diversas pesquisas

com funcionários, aprendizes e estagiários,

internamente ou com apoio de consultorias

especializadas, com garantia de sigilo e não

identificação de respondentes. Nosso objetivo

é entender em profundidade a percepção

sobre nossa cultura organizacional, avaliar o

clima e engajamento para, assim, identificar

oportunidades de aprimoramento por linha de

negócio. Elas acontecem por meio de

pesquisas amostrais ou populacionais, em

todos os níveis da estrutura e linhas de

negócios e atividades.
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Destacamos a seguir o número de funcionários da Organização ao longo dos últimos anos,

importante indicador do Capital Humano do Bradesco:

Dez/19 Dez/20 Dez/21 Mar/22

Banco Bradesco 86.213 78.613 75.622 75.476

Empresas Ligadas 11.116 10.962 11.652 12.012

Total 97.329 89.575 87.274 87.488



Nosso capital 
humano

. . . . .
51%

49%

28%

16%

30%

25%

73%

26%

24%

6%

69%

35%

39%

16%

9%

Gênero
Faixa
Etária*

Formação*
Tempo de 

Serviço

Tipo de 
Cargo*

87.488
funcionários

31~40

masculino 

41~50

até 30

feminino

50+

ensino superior

pós-graduação

outros

entre 
6 e 10

até 5

não comissionados

comissionados

entre 11 e 20

20+

(em anos)

(em anos)
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*Estas demografias não contemplam os 

funcionários do exterior. Este grupo 

representa 0,7% do quadro total.



Atrair, desenvolver e reter os melhores talentos sempre foi 

um dos propósitos da Organização Bradesco.

contribuam para a construção de uma carreira

sólida e duradoura em nossa Organização.

Organização essa, aliás, que conta com uma alta

gestão formada por líderes inspiradores, ávidos

por conhecimento e metodologias que façam

diferença quando o assunto é transformação.

Atualmente, temos em nosso quadro mais de

80 mil funcionários. Para compor o quadro

funcional, buscamos pessoas que acreditam em

nossas principais características de cultura.

Pessoas dispostas a crescer dentro da

Organização, com pensamentos inovadores e

que acreditam no potencial transformador da

educação.

Mais do que benefícios e uma remuneração

compatível com o mercado, oferecemos um

ambiente colaborativo, diverso e acolhedor,

no qual todos podem desempenhar atividades

de maneira plena, independentemente de

etnia, cor, gênero, idade, estado civil,

orientação sexual ou religiosa, condição física

ou classe socioeconômica, com saúde,

qualidade de vida e bem-estar.

Zelamos para que, uma vez parte de nosso

quadro, os nossos contratados possam

experimentar soluções inovadoras de

aprendizagem – com o apoio da Unibrad

(Universidade Corporativa Bradesco) – que

facilitem o seu desenvolvimento profissional e
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A abordagem auxilia na escolha de carreira e na

identificação com nossa cultura, possibilitando maior

aderência dos candidatos ao processo e contribui

para a construção da nossa marca empregadora.

Para aumentar a diversidade em nosso banco de

talentos, realizamos e participamos de ações

afirmativas, como eventos e mentorias

especificamente para pessoas negras, LGBTI+,

pessoas com deficiência e mulheres na liderança.

Aproveitamos a pluralidade da Organização para

priorizar a participação de palestrantes que

promovam essa representatividade.

Somos éticos, responsáveis e transparentes em

nossas comunicações e acreditamos, desde a nossa

fundação, na capacidade das pessoas. São esses os

valores que nos ajudaram a construir, ao longo dos

últimos 79 anos, um employer branding forte e que,

anualmente, tem atraído mais de 400 mil

profissionais interessados em trabalhar conosco por

ano.

Sabemos da importância de uma boa reputação e

que uma marca empregadora se faz a partir da

opinião do público e do mercado. E para

continuarmos a despertar uma percepção positiva –

nos últimos anos temos sido constantemente

reconhecidos em rankings como uma das melhores

empresas para trabalhar e também para começar a

carreira –, nos empenhamos para entregar um EVP -

Employee Value Proposition (“Proposta de Valor ao

Empregado”, em tradução do inglês) atrativo tanto

para novos talentos como também para os

funcionários que já estão em nossa Organização.

Para encontrar essas pessoas e dar sentido ao

processo de carreira, procuramos candidatos

interessados em cargos base, para que, dessa

forma, consigamos imergir os funcionários na

cultura Bradesco, proporcionando métodos de

desenvolvimento alinhados com os seus objetivos

pessoais.

Sendo assim, realizamos parcerias com movimentos

estudantis e participamos de feiras de carreiras em

universidades, para impulsionar, gerar valor,

potencializar o protagonismo e empreendedorismo,

auxiliar em decisões e compartilhar nosso conteúdo

de aprendizado.

Mesmo durante a pandemia, não paramos.

Realizamos palestras, participamos de feiras e

eventos, organizamos tours personalizados em

Departamentos on-line e apresentamos a marca

Bradesco ao lado de outras empresas do Grupo,

como a Fundação Bradesco, o Next, Bradesco

Seguros, alcançando mais de 130 mil acessos em

todo Brasil. Foram 99 eventos, para que estudantes

e pessoas interessadas na Organização, mesmo

antes do início do processo seletivo, conheçam

mais sobre a nossa história, estratégia, e entendam,

na prática, como é a atuação dos setores. Até final

de 2021 impactamos aproximadamente 17.172

pessoas e em 2022 já iniciamos o planejamento de

novos eventos.

Repaginamos a área “trabalhe conosco” da nossa

página on-line, e desde seu relançamento, já

computamos mais de 1 milhão de currículos

cadastrados.

Carreira, aqui, é assunto sério e motivo 

de comemoração. 

. . . . .
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Por meio de experiências digitais, reduzimos o

tempo de trânsito do candidato ao futuro local

de trabalho com processo de onboarding on-

line e trazendo mais dados aos gestores e

avaliadores.

Vale ressaltar que o nosso time de

Recrutamento e Seleção passa constantemente

por soluções de aprendizado, desenvolvidas

por nossa Universidade Corporativa, para

eliminar possíveis vieses inconscientes,

assegurando processos seletivos inclusivos.

Com o foco em diversidade e na inserção de

profissionais no mercado de trabalho, firmamos

parcerias especializadas com o Centro de

Integração Empresa Escola – CIEE, o Ensino

Social Profissionalizante – ESPRO, a Faculdade

Zumbi dos Palmares, a Fundação Bradesco, a

Laboratória e a Cia de Talentos.

Para assegurar que o candidato apresenta

compatibilidade com a cultura Bradesco, se

faz necessário que ele participe de um

criterioso processo seletivo, que envolve a

área de Recursos Humanos e as lideranças da

Organização. Selecionamos os candidatos

mais alinhados com a nossa história e cultura,

juntamente com as características esperadas

para a função.

O recrutamento começa na atração. Os

candidatos conseguem se inscrever por meio

da nossa página Trabalhe Conosco, LinkedIn

ou nos portais de parceiros, nas vagas que

possuírem interesse. A princípio, filtros são

aplicados e candidatos são convidados a

participarem do teste técnico e de fit com o

cargo. Posteriormente, o processo pode se

desdobrar por diversas maneiras.
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Programa de estágio

Oferecemos estágios em diversas áreas de atuação e de negócios. Nossa preocupação

principal é proporcionar aos jovens a oportunidade de inserção no mercado de trabalho em

uma empresa que preza pelo seu desenvolvimento.

Em 2020, iniciamos a implantação de um programa de estágio corporativo, unificando a data

de entrada de novos estagiários, com o objetivo de proporcionar uma melhor experiência de

integração, e oferecendo cursos que reforçam a cultura Bradesco, orientam a respeito de

finanças pessoais, imagem corporativa e aprimoram a comunicação. A trilha de aprendizagem

desenvolvida para estes profissionais contempla soluções corporativas e customizadas,

presenciais e a distância, com conteúdos técnicos e comportamentais. Além disso,

disponibilizamos toda a plataforma Unibrad de aprendizagem on-line e contamos com

práticas de aprendizagem on the job, conduzidas pelos tutores.

Sendo assim, nossas taxas de efetivação, somadas ao nosso empenho em proporcionar

desenvolvimento para novas oportunidades e desafios, corroboram para que as vagas sejam

preenchidas, preferencialmente, pelo público interno. São alguns dos nossos objetivos, por

exemplo, quebrar paradigmas e aproximar o público jovem do Grupo Bradesco.

Entre as nossas conquistas por votação popular, podemos destacar grandes feitos na área de

recrutamento e seleção. Em 2021, fomos eleitos a empresa com o melhor programa de

estágio corporativo na categoria de serviços financeiros e securitários pelo CIEE, e ficamos em

2° lugar na pesquisa Carreira dos Sonhos entre o público jovem, conduzida pela Cia de

Talentos, onde os participantes escrevem o nome da instituição em que sonham trabalhar.

Assim, a Organização Bradesco, por meio de uma estratégia sólida de Recursos Humanos, vem

evoluindo e se tornando cada vez mais atrativa para jovens profissionais.
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Programa aprendiz
O modelo do processo foi adaptado, e para

melhor experiência e segurança dos candidatos,

toda a seleção é realizada de forma digital.

As etapas contam com teste técnico e fit com

cargo, realização de dinâmica de grupo,

recolhimento de documentos e processo de

onboarding on-line, sendo que o contrato de

trabalho passou a ser assinado por assinatura

digital.

No último processo seletivo realizado, que

ocorreu no primeiro semestre de 2021, tivemos

mais de 40 mil inscritos e 2.513 jovens avaliados

em dinâmica de grupo.

Os jovens contratados passarão por

desenvolvimento teórico junto às entidades

qualificadas (Fundação Bradesco, CIEE e ESPRO)

e serão acompanhados pela equipe de Gestão

de Talentos a fim de potencializar seu

desenvolvimento profissional.

Implantado na Organização em 2004, o

Programa Jovem Aprendiz é realizado em

parceria com a Fundação Bradesco e outras

entidades qualificadas (CIEE e ESPRO),

contemplando os Centros Administrativos e

Agências em todo o país.

O Programa tem como objetivo proporcionar

desenvolvimento pessoal e profissional,

identificar talentos e oferecer a oportunidade

para que os jovens tenham sua primeira

experiência no mercado de trabalho dentro da

nossa Organização.

O novo modelo de curso é composto por

módulos com temas relacionados a

Administração, Atendimento ao Cliente,

Recursos Humanos e Finanças.

No ano de 2021 o Programa de Aprendiz foi

reformulado. Com isso passamos a divulgar

todas as oportunidades no nosso site de

carreiras, assegurando, assim, maior

visibilidade para as vagas.
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A diversidade está na raiz da Organização, e foi

um grande norteador para a operacionalização

do processo. Dos candidatos, 53% representam

mulheres, 33% representam pretos e pardos e

8% representam candidatos com idade superior

a 30 anos. Contamos também com

aproximadamente 318 inscrições de pessoas

com deficiência em diferentes áreas da

Organização.

O processo de seleção ocorreu no último

trimestre de 2020, que foi conduzido pela

Companhia de Talentos em parceria com a

nossa área de atração, recrutamento e gestão

Visando oferecer para os nossos candidatos

uma experiência diferenciada, em 2020 nós

pilotamos o Programa de Estágio Corporativo

2021 em parceria com a Companhia de

Talentos, com o objetivo de contratar mais de

1.500 estagiários em toda a Organização,

contemplando áreas corporativas,

tecnológicas, empresas ligadas e Grupo

Segurador.

Em 2020, contamos com 53.070 inscritos entre

os dias 05 de novembro e 07 de dezembro,

com o alcance de visualizações de 229.969

usuários em todo o nosso hotsite.

2.112
estagiários

751
aprendizes

*Primeiro trimestre de 2022.
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de novos talentos. Foram realizados testes de

aderência de perfil, teste de conhecimento

gerais e fit cultural. Os candidatos que foram

aprovados na etapa de triagem seguiram para

a avaliação comportamental em dinâmica em

grupo, que aconteceu de forma digital.

Desenhamos uma experiência de onboarding

diferenciada para os novos estagiários, com

foco em desenvolvimento. A jornada dentro da

Organização se inicia logo nos primeiros dias

com uma trilha de aprendizagem exclusiva,

desenvolvida pela Unibrad (Universidade

Corporativa Bradesco) para potencializar os

conhecimentos comportamentais e técnico

dos estagiários. Em seguida, contarão com

encontros periódicos para mapearmos a

efetividade do processo de integração e

desenvolvimento, visando enxergar pontos de

potencialização em seus processos de

aprendizagem.

Buscamos ferramentas, parceiros internos e

externos e realizamos pesquisas com o objetivo

de contribuir com o aprimoramento dos

estagiários e torna-los protagonistas de suas

próprias carreiras dentro da Organização.

No primeiro trimestre de 2022 sequenciamos

nosso programa de estágio contratando 593

estagiários.
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O processo de mapeamento de competências

contempla todos os funcionários da

Organização, utilizando a sistemática de

entrevistas e dinâmicas de grupo (presencial e

on-line) ou ferramenta eletrônica. Foi

implantada, em 2017, a avaliação de

competências em que os líderes avaliam os

funcionários e estes se autoavaliam,

proporcionando, assim, um processo de

feedback focado no desenvolvimento,

reconhecimento e alinhamento das percepções.

As avaliações propiciam reflexões sobre os

próprias comportamentos e, para aqueles que

são líderes, também a análise sobre seus

liderados.

Contamos com uma equipe de Gestão de

Pessoas e Sucessão que tem como objetivo

conhecer o capital humano da Organização e

contribuir com a capacitação individual e das

equipes por meio do mapeamento das

competências. Além disso, ela indica perfis

aderentes às posições estratégicas.

Por meio de metodologias específicas, são

realizados processos que têm como alicerce a

análise detalhada das competências e do

desempenho dos profissionais que compõem

nosso quadro.

A partir destas informações, o Departamento

de Recursos Humanos, em conjunto com os

líderes de equipe, estabelece ações voltadas

para o aprimoramento do potencial e também

para a melhoria do desempenho individual e

coletivo. Esses insumos também são aplicados

no processo sucessório, na definição de

soluções de aprendizagem, na prática

constante de feedbacks - ao estabelecer

Planos de Desenvolvimento Individuais que

motivam e norteiam novos desafios - e nas

ações direcionadas para o engajamento de

talentos.
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Disponibilizamos às Dependências o trabalho de

correlação e de cascateamento dos objetivos

estratégicos frente aos indicadores

operacionais, com o objetivo de garantir maior

aderência e assertividade na definição dos

Indicadores de Desempenho.

Em relação a avaliação 360º, além das posições

de alta liderança, a avaliação engloba também a

gerência sênior, com foco no desenvolvimento

dos funcionários participantes.

O integra rh conta, ainda, com uma ferramenta

para trocas de feedback fora de ciclo e entre

diferentes níveis hierárquicos e estruturas da

Organização, com o objetivo de fomentar maior

interação e estimular a prática de feedback

positivo entre os funcionários.

Em paralelo, realizamos anualmente o

processo de Avaliação de Desempenho dos

funcionários em duas dimensões: a

quantitativa, baseada na definição de metas

considerando indicadores relacionados aos

resultados financeiros sustentáveis e às

operações; e a qualitativa, que avalia a

percepção do líder referente ao funcionário

em três dimensões: a pontualidade nos

cumprimentos dos prazos, qualidade

apresentada nas entregas e o esforço e

comprometimento para o atingimento dos

objetivos. Em 2021, contamos com o

preenchimento de mais de 69 mil avaliações,

(equivalente à 97%).

Por meio da Plataforma integra rh, os

funcionários podem incluir os indicadores

referentes às entregas previstas para o ciclo

vigente. Dessa forma, incentivamos que os

funcionários adotem uma postura

protagonista frente aos desafios e objetivos

pessoais e da Organização.

em 2021.
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2

Employee
Experience

Criar as condições para que as nossas experiências de vida no trabalho sejam

as melhores possíveis é parte de um processo permanente de colaboração e

de trocas, de comunicação e sintonia, de valores compartilhados que engajam

e fortalecem compromissos.

R e l a t ó r i o    d e    C a p i t a l    H u m a n o  

Jornadas e Compromissos



Entendemos que a iniciativa de comunicar aliada

à transparência de nossas ações, geram um

impacto positivo no que diz respeito à

percepção de valor dos funcionários,

despertando o orgulho de pertencer à nossa

empresa. Por isso, temos investido

constantemente nessa frente de atuação.

As metas anuais e estratégias organizacionais

são divulgadas em reuniões com a presidência,

nas quais participam os diretores, gerentes

regionais e gerentes de agências da

Organização. Todos os assuntos tratados são

transmitidos às respectivas equipes.

Investimos fortemente em nossa comunicação

interna para que os nossos funcionários se

mantenham atualizados e participem

ativamente da estratégia da Organização.

Simultaneamente e em qualquer ponto do

país, garantimos que recebam informações

relevantes por meio de comunicados,

normativos e e-mails marketing

disponibilizados via canais internos, como:

Portal Corporativo, Blog da Presidência,

Sempre em Dia e Revista Interação. Os canais

de comunicação mencionados, assim como

reuniões com a diretoria, são usados para

informar, alinhar, compartilhar e celebrar as

conquistas da Organização.
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A Central de Atendimento Alô RH é um canal de comunicação voltado ao esclarecimento de dúvidas

sobre normas, legislações, políticas e práticas de Recursos Humanos.



Os funcionários podem participar de

negociações coletivas por meio de assembleias

e as informações sobre as atividades sindicais

são divulgadas em quadros de avisos e no

Jornal Sindical, disponível em nossas portarias

dos nossos centros administrativos e no site do

sindicato.

A totalidade dos funcionários tem liberdade de

associação, possui representação sindical e é

abrangida por acordos de negociação coletiva.

O Departamento de Recursos Humanos tem

em sua estrutura a área de Relações Sindicais,

que centraliza o atendimento e mantém um

canal permanente de diálogo e negociação

com os representantes do movimento sindical,

em âmbito nacional.

A área recebe manifestações, esclarece

dúvidas e viabiliza uma relação caracterizada

pela facilidade de acesso, agilidade e

proatividade entre as partes, com o objetivo

de evitar ou minimizar conflitos.

44,2%
funcionários 

sindicalizados

+de 38k
funcionários 

equivale a

em 2021.
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Entre as funções executadas pelos Consultores,

podemos destacar o estudo de cenários,

diagnósticos, recomendações e

acompanhamentos de planos de ações,

incluindo a mensuração de resultados. Os

Consultores também desempenham um papel

importante com os líderes, oferecendo

informações e esclarecimentos sobre os

produtos de Recursos Humanos, incentivando o

uso e explicando a importância de cada prática.

Além disso, também auxiliam na identificação

de perfis profissionais, de talentos e de

sucessores por meio de participações em

comissões e em processos seletivos.

Para facilitar o processo de valorização do

Capital Humano, existem consultores de

Recursos Humanos que conectam todos os

departamentos, agências e empresas ligadas.

Esses pontos focais são responsáveis por

facilitar o fluxo de comunicação,

desenvolvimento e alcance de resultados.

A Consultoria Interna é um modelo de atuação

no qual as pessoas são as disseminadoras dos

valores, da cultura, da visão e da postura ética

das organizações. O papel do Consultor

consiste em promover o alinhamento entre as

necessidades da organização e dos líderes,

equilibrando relações, apoiando no

desenvolvimento das lideranças, para atuarem

como gestores de pessoas.
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R e l a t ó r i o    d e    C a p i t a l    H u m a n o  

Expansão do conhecimento

33

Conhecer é parte da aventura humana de explorar, criar, experimentar e

compartilhar. Saberes se juntam e transformam nossas vidas, tornando-as

mais produtivas e felizes, alimentando nosso senso de propósito.

Desenvolvimento 
do Capital Humano



de capacitação e desenvolvimento através do

modelo de Diagnóstico de Necessidade de

Aprendizagem (DNA), uma importante

ferramenta para a compreensão das áreas

internas, suas demandas, objetivos

estratégicos, comportamentos e levantamento

de métricas para avaliação dos resultados das

ações de aprendizagem.

As Escolas de Educação Corporativa traduzem

as estratégias da Organização, de acordo com

seus pilares, fundamentados nos

Direcionadores Estratégicos do Bradesco:

Pessoas, Tecnologia e Sustentabilidade. Dessa

forma, fortalecem a relevância da Universidade

Corporativa para os negócios, permitindo que

as ações de desenvolvimento estejam

permanentemente de acordo com os objetivos

da Organização. O desenho do mapa

estratégico e sua correlação com as Escolas

garantem que a Unibrad alinhe ações

educacionais pautadas nos objetivos

organizacionais.

As dez Escolas que integram a Unibrad

(Cidadania e Sustentabilidade, Digital,

Excelência Operacional, Gente, Identidade

Organizacional, Inteligência de Negócios,

Liderança, Negócios, Relacionamento com o

Lançada em 2013, a Unibrad (Universidade

Corporativa Bradesco) tem como missão

promover a educação para a excelência

profissional e a mobilidade social e tornar-se

referência em formação de competências e

lideranças, fortalecendo o valor da marca e o

compromisso social para a perpetuidade dos

negócios do Bradesco.

Desde sua criação, a Unibrad dedica esforços

para atender às estratégias organizacionais,

promovendo a consciência de que a

participação do funcionário é determinante

para a sua carreira e para os resultados da

Organização.

As áreas que compõem essa grande estrutura

se dividem em: Escritório Consultivo de

Educação, Escolas de Educação Corporativa,

Secretaria, Comunidade do Conhecimento,

Ferramentas Educacionais, Conexão e Gestão

de Resultados.

O Escritório Consultivo de Educação

Corporativa trata das demandas de

aprendizagem relacionadas às estratégias

organizacionais compartilhadas nos

Departamentos, Segmentos e Empresas

Ligadas. Ele atua identificando necessidades
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busca os melhores recursos logísticos para

garantir uma experiência completa aos

funcionários - do convite à transferência do

aprendizado no ambiente de trabalho -, aplica

métricas de avaliação de resultados e

retroalimenta as demais áreas da Universidade.

Com a pandemia, deixamos de promover os

cursos presenciais, convertendo grande parte

deles para o formato virtual, em soluções

síncronas. Isso também favoreceu à conversão

de nossos materiais didáticos, como as

apostilas, para o formato digital. Materiais

impressos (os chamados handouts) que antes

eram distribuídos em papel no decorrer do

curso presencial, passaram a ser encaminhados

aos participantes no formato digital/pdf.

Cliente e Segurança e Solução Operacional)

são responsáveis por desenvolver todas as

soluções de aprendizagem que são entregues

à Organização. Para isso, contam com

profissionais especialistas nos assuntos

relacionados aos pilares de cada Escola e às

doze competências corporativas. E para

desenvolver cada conteúdo entregue à

Organização ou à sociedade, as Escolas

buscam sempre as principais e mais

inovadoras metodologias.

Com o objetivo de acompanhar as atualizações

e as tendências do mercado e da Organização,

a Unibrad está sempre disposta a ajustar seus

métodos e reinventar sua atuação de acordo

com a estratégia mais adequada. Uma

evidência desse compromisso foi a criação da

Escola Digital, ao final de 2015, com a missão

de abordar as transformações digitais de

maneira transversal, impulsionando a cultura e

os resultados da Organização em face da era

de mudanças na qual vivemos.

Outro ponto que destaca a nossa busca

contínua por alinhamento com as tendências

do mercado é o da participação de

stakeholders externos nas atividades das

Escolas, para garantir que a cultura e os

valores da Organização estejam alinhados em

todas as frentes de atuação. Desde a sua

implantação, esses stakeholders são

convidados a acompanhar os processos de

capacitação e verificar as metodologias e

abordagens utilizadas.

Responsável pela estratégia de aplicação das

soluções de aprendizagem, a área Secretaria
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Responsável por apoiar e incentivar projetos de

Gestão do Conhecimento, temos a Comunidade

do Conhecimento, área responsável em

desenvolver recursos e atividades que

possibilitem mapear, compartilhar, registrar,

reter e reutilizar o conhecimento estratégico

gerado pelos funcionários e que agregam valor

para a Organização. A área auxilia as estruturas

corporativas a criar ambientes de troca de

conhecimentos e implantar metodologias de

Gestão do Conhecimento, tais como

comunidades de prática, programas de



Assim, atingimos públicos diversos como

estudantes, fornecedores, famílias dos

funcionários, clientes do Banco e a comunidade

como um todo. Também é de responsabilidade

da Conexão fomentar as boas práticas com

outras estruturas de Educação Corporativa e

Recursos Humanos e fortalecer o

posicionamento da marca Unibrad, alinhada

com ações estratégicas do Bradesco.

O compromisso de gerar valor para todos os

stakeholders é de tal ordem que a Unibrad

disponibiliza em seu site institucional diversas

notícias, artigos, e-books, cursos on-line e

recomendações de eventos pautados em cinco

pilares-chave. Dessa maneira, o Banco honra

sua missão, ajudando e estimulando a busca

pelo autoconhecimento entre funcionários,

clientes e sociedade em geral, de forma a suprir

lacunas da educação básica do Brasil.

Fechando o ciclo de desenvolvimento, temos a

área de Gestão de Resultados, responsável por

mensurar e avaliar resultados das soluções de

aprendizagem. De acordo com o objetivo,

público-alvo, carga horária e indicadores

disponíveis, são definidos os níveis de avaliação:

reação, aprendizagem, aplicação, impacto no

negócio e retorno sobre o investimento (ROI).

Como banco de carreira interna, o Bradesco

exibe um histórico de Diretores formados

dentro da Organização, que construíram sua

trajetória de forma meritória e progressiva. Essa

valorização do corpo funcional é uma das

grandes bandeiras da Universidade e nossos

profissionais confiam nesse conceito.

mentoria técnica, grupos de estudo,

crowdsourcing, workshops, storytelling, etc.

A Comunidade do Conhecimento é, ainda,

responsável por Programas de MBA e Pós-

Graduação em turmas customizadas para o

Bradesco, incentivando a produção de

pesquisa aplicada. Além disso, a área realiza a

gestão das Parcerias Educacionais, um projeto

cuja finalidade é estimular programas

Empresa-Escola e firmar convênios com

universidades, escolas de idiomas e agências

de intercâmbio, entre outras, garantindo

condições diferenciadas para funcionários,

dependentes e estagiários, sendo que alguns

desses convênios são extensíveis aos

dependentes dos funcionários.

A área de Ferramentas Educacionais é

responsável por apoiar a gestão das soluções

de aprendizagem dentro das plataformas do

Bradesco (integra rh e biblioteca virtual). Suas

atividades variam entre dar suporte aos

usuários das plataformas, controlar o catálogo

de cursos disponíveis, viabilizar novas

funcionalidades das plataformas, automatizar

a saída de relatórios e apoiar as entregas

educacionais da Universidade Corporativa,

visando sempre a disponibilização dos cursos

no modelo mais acessível possível e centrado

no usuário, a fim de potencializar a autonomia,

o protagonismo e o autodesenvolvimento dos

funcionários.

A área Conexão é a responsável por promover

o desenvolvimento sustentável da Unibrad por

meio das soluções de aprendizagem voltadas

aos stakeholders externos à Organização.
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Para sedimentar a importância da carreira interna, a Unibrad também conta com soluções de

aprendizagem baseadas em storytelling, em que altos executivos compartilham sua trajetória e

ascensão. Ao aproximar o funcionário da Direção da Organização, humanizamos as relações e

inspiramos a busca pelo contínuo desenvolvimento de suas potencialidades.

O reconhecimento do trabalho da nossa Universidade Corporativa por parte da comunidade

educacional, da mídia e do público está solidificado nas certificações e nos prêmios recebidos.

Destaca-se que a Unibrad recebeu, em Paris, o prêmio internacional GlobalCCU Awards 2017/2018,

na premiação do Instituto Global Council of Corporate Universities. Ela elege, a cada dois anos, as

melhores práticas e programas de educação corporativa no mundo.

Outro papel importante no desenvolvimento de seu quadro é a promoção da autonomia e do

protagonismo na escolha das soluções de aprendizagem que fazem sentido para o funcionário.

Essa concepção fortalece o conceito de que o funcionário é quem melhor sabe o que é necessário

para o seu desenvolvimento, cabendo à Unibrad dar o suporte para esse aprendizado.

Para isso, a Universidade busca inovações e formas diferentes de aprendizado que propaguem

todas as suas soluções. Essa essência, que move a Unibrad em direção às melhores práticas

metodológicas, com mente aberta, ousadia e apurado senso crítico, está enraizada de tal forma que

startups e fintechs colaboram como impulsionadores de ferramentas de apoio ao processo

transformacional do desenvolvimento humano.

A Unibrad concretiza essa crença na potencialidade das pessoas e no desenvolvimento humano

como fator estratégico da Organização, promovendo a mobilidade social e o desenvolvimento

sustentável de todos. Ela traduz em ações as aspirações da alta liderança, de forma tal que o

funcionário da Organização seja reconhecido como quem “veste a camisa do Banco”.
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no caso de funcionários surdos, onde temos a

presença de um intérprete de Libras na sala

virtual. Atualmente, temos mais de 540 cursos

no modelo virtual síncrono e outras diversas

soluções on-line assíncronas.

Para os cursos de Especialização, Pós-

Graduação, MBA e Mestrado, contamos com a

parceria de renomadas instituições de ensino.

Aliando base teórica com a prática no atual

mercado, os programas de MBA colaboram para

desenvolver a capacidade de análise e a tomada

de decisão, contribuindo para que os

profissionais possam assumir atividades ainda

mais estratégicas.

Além das participações em turmas abertas, são

realizadas turmas de MBA específicas para

funcionários da Organização. Nesse caso, os

programas são customizados para o contexto e

as necessidades da empresa ou da área

solicitante. Entre os programas específicos em

andamento no período, temos MBA’s

As soluções de aprendizagem Unibrad são

pautadas em competências técnicas e

comportamentais, a partir de um diagnóstico

que investiga em detalhes a demanda da área

cliente.

Além do fluxo normal de desenvolvimento de

soluções, a Unibrad mantém conexões com os

subsistemas de Recursos Humanos, que

possibilitam também o desenvolvimento de

soluções com foco em qualidade de vida,

saúde e na construção da própria carreira.

A Unibrad se adequou a novos formatos de

aprendizagem, diante das restrições sociais

devido ao coronavírus, e hoje oferece diversas

soluções síncronas, no formato de vídeo

treinamento (curso ao vivo). Com isso, os

participantes podem contar com a

possibilidade de se aperfeiçoarem em casa,

estabelecendo interações dinâmicas com

instrutores e demais participantes, atendendo

a diferentes necessidades, como, por exemplo,
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atualizados para os mais recentes temas de

gestão e negócios, que são customizados para

a realidade de negócios específicos,

envolvendo, por exemplo,

representantes/participantes dos segmentos

Corporate, Banco Next, Bradesco Prime e

segmentos/áreas de T.I.

O Bradesco também possui parceria com a EF –

Education First, para disponibilizar cursos on-

line de inglês do nível básico até o avançado

para os funcionários que desejam desenvolver

o idioma. Nessa modalidade, os funcionários

também podem realizar aulas de conversação

em grupo pela plataforma com pessoas de

diversas nacionalidades, acompanhados por

um profissional fluente.

Há, também, a opção de realizar cursos de

idiomas presenciais em escolas credenciadas

pela Unibrad nos formatos de grupos in

company, turmas abertas e aulas individuais

(nesse caso para os cargos de alta gestão),

visando atender necessidades específicas das

áreas de negócios e administrativas da

Organização. A Unibrad conta, ainda, com um

programa de imersão voltado exclusivamente

para Diretores e Executivos, que trata assuntos

e situações cotidianas de negócios.

Buscando estabelecer a autonomia dos

funcionários no seu desenvolvimento pessoal e

profissional, utilizam-se, também, as

modalidades à distância, com o objetivo de

promover programas complementares e

estimular a construção colaborativa do

conhecimento. Assim, atuamos com vários

formatos de soluções de aprendizado à

distância.
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Principais soluções de 
aprendizagem à distância

Telepresencial

Essa metodologia permite atingir, de modo mais rápido e estratégico, os

funcionários de agências que atuam em todo o território nacional. São exemplos

dessa modalidade: O Diferencial Sou Eu, Preparação para Atuação na área de

Negócios, Certificação em produtos de investimento CPA-10, Atendimento Prime

Exclusive nos Caixas, Revisão Financeira e Revisão Cadastral. Devido às

recomendações de distanciamento social, o telepresencial deixou de ser adotado e

temporariamente está sendo conduzido por meio de sessões para tirar dúvidas via

Webex.

integra rh

O Portal do integra rh disponibiliza mais de 2.350 soluções educacionais a todos os

funcionários da Organização em formatos como e-learning, vídeos, infográficos e

podcasts. Os conteúdos abrangem temas essenciais para Banco: Cursos

Corporativos, Mercado Financeiro, Produtos e Serviços Bancários, Relacionamento

com Clientes, Gestão de Riscos, Aprimoramento Técnico, Administrativo e

Operacional, Competências Corporativas e Programa de Capacitação para Novos

Funcionários, entre outros.

Biblioteca Virtual

Desenvolvida em parceria com a empresa getAbstract, se propõe a oferecer uma

solução de aprendizagem inovadora, com base no microlearning. Para isso,

disponibiliza resumos dos mais importantes livros de negócios, artigos, relatórios

econômicos, vídeotalks e podcasts do mundo, em apenas cinco páginas a todos os

funcionários do Bradesco. Há, hoje, cerca de 25.500 títulos disponíveis, sendo que a

cada mês são adicionados mais de 100 novos títulos. Eles são atualizados e

contemporâneos, escritos por especialistas referenciados pelo mercado. Desse

total, mais de 1.400 estão disponíveis em português. Desde o seu lançamento, em

2013, registramos mais de 8,9 milhões de downloads de resumos de livros de

negócio, audiobooks, artigos, relatórios econômicos, vídeotalks e podcasts.
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Portal Unibrad Digital

Lançado com o objetivo de expandir a atuação da Unibrad em todo o ecossistema

em que a Organização Bradesco está inserida, o Portal Unibrad destina-se à

publicação de conteúdos com caráter educacional, o que visa difundir

conhecimento à sociedade sobre temas de relevância e fortalecer seu

compromisso com a responsabilidade social. Nele, são disponibilizados

gratuitamente notícias, artigos, cursos on-line e agenda de eventos. Os temas que

permeiam os materiais são: Diversidade, Ética, Saúde e Bem-Estar, Carreira e

Mercado, Inovação e Tecnologia e Educação Financeira. O Portal pode ser acessado

em www.unibrad.com.br ou baixado na Google Play ou na App Store para

dispositivos Android ou iOS. Em 2020, o Portal passou por atualizações, buscando

proporcionar aos usuários uma experiência ainda mais positiva, com cursos on-line,

e-books, podcasts, artigos, notícias, vídeos e uma curadoria de eventos relevantes

para aprimoramento de carreira. Desde o seu lançamento, consolidamos 376,4 mil

acessos às páginas do portal e mais de 61 mil usuários únicos (sendo que neste

primeiro trimestre, foram 63,5 mil acessos/visualizações na página).

Aplicativo mobile b.quest

Plataforma estruturada no modelo de perguntas e respostas que promove o

autodesenvolvimento e a colaboração entre os funcionários da Organização de

forma leve, divertida e motivacional. As perguntas são divididas atualmente em 16

categorias e buscam o alinhamento estratégico com o negócio e a correta

abordagem a respeito das competências corporativas, dos negócios bancários e de

temas como saúde e bem-estar, sendo utilizadas como complemento às soluções

de aprendizagem já existentes. O aplicativo permite duas modalidades de jogo:

single player, em que o funcionário testa seus níveis de conhecimento

individualmente, e o multiplayer, que permite desafiar os colegas de trabalho sobre

determinado tema, o que proporciona uma interação entre os funcionários de

diversas localidades do Brasil. Entre as categorias mais jogadas estão saúde e

bem-estar, relacionamento e comunicação. Além disso, há a modalidade Trilha, na

qual o conteúdo é estruturado por módulos e o funcionário evolui pelos subtemas

e testa o conhecimento aprendido a cada ciclo.

Plataforma MS Stream

A Unibrad utiliza um canal corporativo para veicular vídeos sobre diversos temas

de modo rápido e pontual.
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As Trilhas de Aprendizagem são um conjunto integrado e orgânico de ações de

desenvolvimento que representam uma rota de navegação do aprendizado.

Algumas delas são direcionadas para público específicos, enquanto outras são

abertas a todos os funcionários do Bradesco.

Alguns destaques para:

10. Formação em Investimentos;

11. Efetividade em Reuniões;

12. Trilha de Ética;

13. Trilha de Liderança;

14. Trilha da Academia das Emoções;

15. Trilha Design Thinking;

16. Trilha UX – Experiência do Usuário;

17. Programa de Estágio.

1. Agronegócios;

2. Comunicação;

3. Prev. lavagem de dinheiro e 

financiamento ao terrorismo;

4. Formação: Área de Negócios;

5. Trilha para Caixa;

6. Trilha Empatia;

7. Trilha Gerência de Atendimento;

8. Trilha Feedback;

9. Trilha Consórcios;



Do ponto de vista da capilaridade de seus recursos, a estrutura da Unibrad é composta por 12

Campi regionais distribuídos estrategicamente em todo o país e 2 sedes nas principais

unidades administrativas (Osasco e Alphaville), que atendem o quadro de funcionários com

diversas soluções de aprendizagem. Ao todo, somamos em nossa estrutura, o total de 80

salas de aula e 12 auditórios. Essa presença fortalece uma cultura que busca atender a todos,

inclusive à comunidade externa, e impulsionar sempre a economia local.

As trilhas de formação e cursos disponibilizados na Unibrad se mantêm alinhados à estratégia

do negócio, trabalham competências comportamentais e buscam atender aos desafios atuais,

como os novos modelos de negócios, que ganham força com a crescente tendência da

inovação e digitalização.

A Unibrad ultrapassa o objetivo de capacitar somente os seus funcionários. Com suas

soluções, ela atinge os setores privado, público e o terceiro setor. Ações como Educação

Financeira, Cuidados com a Segurança das Informações, Fraude Financeira e Uso de Mídias

Sociais proporcionam a todas as classes sociais a oportunidade de compreender a

importância da administração financeira e as características da economia local, o que pode

contribuir para reduzir os níveis de inadimplência e construir uma consciência de cidadania e

de responsabilidade social.
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A Unibrad possui 32 soluções em seu portfólio,

que abordam o assunto Educação Financeira de

maneira transversal ou específica. Eles são

disponibilizados de maneira presencial ou

digital.

A Unibrad realiza programas de Educação

Financeira para funcionários da Organização e

para a população em geral. Entendemos que

hábitos saudáveis de consumo, instituídos por

meio de disciplina financeira, costumam gerar

melhorias substanciais na qualidade de vida

das pessoas.

Compartilhar nossa experiência na área

financeira é uma forma de exercermos nosso

compromisso de sustentabilidade financeira e

responsabilidade social, além de ampliar nosso

relacionamento com parceiros, clientes e não

clientes. Para isso, o alcance das ações é

amplo:

• No setor privado: de escolas e

microempresários a empresas de capital

aberto nacionais e multinacionais).

• No público: atendemos a esferas

municipais, estaduais, escolas e Forças

Armadas.

• No terceiro setor: apoiamos cidadãos em

comunidades, tribos indígenas e

comunidades ribeirinhas na Amazônia, entre

outros.
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Destaque de soluções

Público interno

Educação Financeira em Suas Mãos

Tem como objetivo ajudar as pessoas a refletirem, administrarem as

finanças pessoais e fazerem boas escolhas de consumo e de investimentos,

além de conhecer e manusear ferramentas que proporcionam um melhor

controle financeiro.
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Palestra Finanças Femininas

Visa apoiar as mulheres a conquistarem bem-estar financeiro através de

contextualizações, histórico, ferramentas e reflexões. São abordados

temas como pink money, consumo, vieses preconceituosos e padrões de

beleza.

Bem-estar Financeiro

Palestras cujo objetivos são: orientar o participante a planejar a realização

de seus objetivos por meio de estratégias de investimentos e previdência e

proporcionar a compreensão sobre como retomar o equilíbrio nas contas e

usar o crédito a seu favor.

. . . . .
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Portal de Educação Financeira

Aberto ao público em geral, o Portal traz aos usuários as melhores práticas de

controle orçamentário e contratação de produtos e serviços. Ele está

disponível no site principal do Banco e tem, entre seus destaques, os itens

Crédito Responsável, Estou no Vermelho, Despesas, Rendimentos, Dinheiro em

Família, Meus Projetos, Produtos Financeiros e Ferramentas. Tudo com layout

acessível para pessoas com deficiência visual e a possibilidade de se adequar a

qualquer dispositivo móvel, ampliando, assim, as possibilidades de acesso a

diversas informações relevantes sobre Educação Financeira e Inclusão

Bancária.

FAS – Fundação Amazonas Sustentável

Com o apoio do Banco Bradesco, a Unibrad atua em um projeto em parceria

com a FAS - Fundação Amazonas Sustentável que promove ações sobre

Empreendedorismo e Educação Financeira em 16 unidades de conservação no

Amazonas. Em setembro de 2021 participamos do 1º encontro: crédito para

empreendedores da Amazônia, que contou com 49 líderes de comunidades

ribeirinhas da região amazônica. Na oportunidade, a Unibrad levou a palestra

“bem-estar financeiro: crédito consciente”. Com o objetivo de apresentar

conceitos de crédito consciente, responsável e sustentável, identificação do

perfil econômico dos participantes e apoiar na escolha da melhor linha de

crédito e teve a duração de 1 hora. A ação ocorreu em parceria com a área de

Sustentabilidade e com o Varejo.

Público externo

Cartilhas de Educação Financeira 

Ao longo do ano, foram lançadas cartilhas com dicas e orientações

personalizadas para o público de Fornecedores, Aposentados, Crianças e

Adultos, disponíveis nos nossos canais internos e externos.



Palestras de Educação Financeira

Elaboradas para demonstrar de forma simples e lúdica que criar e

manter um orçamento familiar é algo que está ao alcance de qualquer

pessoa. Durante as palestras, são também distribuídas as cartilhas

“Cuide Bem do Seu Dinheiro”, que trazem orientações sobre o tema.
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Programa com Povos Indígenas

O programa de capacitação e mentoria com foco no bem-estar

financeiro de pessoas em situação de vulnerabilidade social e

econômica visa contribuir com o desenvolvimento sustentável no

território e promover alto impacto social pelo seu alcance, pelas

transformações culturais que pode gerar e por sua tecnologia,

Programa com Pessoas com deficiência

O programa visa oportunizar o acesso a bens e serviços para uma

melhor qualidade de vida por meio da formação da rede “Empreenda”,

incentivando a busca pelo autoconhecimento das famílias participantes

e disseminando conhecimentos em empreendedorismo para geração

de renda.

NextJoy

Em parceria com o Banco Next, desenvolvemos conteúdos de

Educação Financeira com a finalidade de orientar crianças e

adolescentes. Para clientes de contas digitais Next, é oferecido o

benefício das ações do NextJoy, que contam com trilhas educacionais

elaboradas por pedagogos, com atividades propostas para as faixas

etárias dos 3 aos 17 anos. Os produtos oferecidos são: um cartão de

débito para compras, um hub de Mimos e toda a gestão da conta sendo

realizada pelos responsáveis.



Finanças femininas: bem-estar e planejamento financeiro:

Neste infográfico de 15 minutos, apresentamos os benefícios da

educação financeira, algumas boas-práticas e um pequeno

glossário para ajudar na familiarização com os principais termos

financeiros. Falamos sobre independência, autoestima,

empoderamento, conquistas construídas com o tempo e que

também demandam organização e planejamento financeiro.

Finanças femininas: padrão de consumo e vieses

inconscientes: A educação financeira pode ajudar a transformar

a vida das mulheres, sobretudo quando olhamos para as

limitações e padrões que nossa sociedade impõe: os vieses

inconscientes. Para sair dessa armadilha, reconhecer que os

preconceitos existem, consumir de forma consciente e se

planejar financeiramente, há caminhos que levam ao

empoderamento e transformação da sociedade. No infográfico

de 15 minutos, damos algumas dicas sobre consumo consciente.

Finanças femininas: educação financeira e o mercado de

trabalho: As mulheres vêm ganhando cada dia mais espaço no

mercado de trabalho. Um caminho que não foi fácil e, ainda hoje,

enfrentam uma série de barreiras. Nessa jornada por mais espaço

e conquista de direitos, a educação financeira é uma importante

aliada. Neste infográfico de 15 minutos, contamos um pouco do

histórico que levou as mulheres ao mercado de trabalho,

falamos das barreiras que ainda existem e apresentamos os

principais fundamentos da educação financeira para as mulheres,

que, em alguns casos, contribuem como a principal ou a única

fonte de renda de suas casas.

Palestra Finanças Femininas: Palestra de Educação Financeira

voltada para mulheres que tem como objetivo apoiar a conquista

do bem-estar financeiro por meio de contextualizações,

ferramentas e reflexões.
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mentores para postos de liderança,

protagonizando seu desenvolvimento alinhado

com os objetivos e valores corporativos, de

forma que a organização alcance seus objetivos

de negócios através de uma liderança mais

diversa, que reflita a sociedade a que serve, em

um ambiente de trabalho inclusivo e

estimulante

O programa é composto por 10 workshops, para

24 líderes do segmento, que abordam o papel,

as conquistas e as contribuições femininas na

sociedade num cenário em constante mudança

no mercado de trabalho e mais 4 módulos de

capacitação em mentoria feminina, nos quais 24

gestores de diversas áreas e departamentos

serão capacitados a realizarem sessões de

mentoria, 8 no total, com o objetivo de

apoiarem as líderes no desenvolvimento de

suas carreiras na Organização.

O Programa foi dividido nos seguintes temas:

Promovendo o talento Feminino, Sabotadores

Femininos, Examine Mentalidades e Crenças,

Lidere com Visão Pessoal, Trabalho no Nível

Adequado, Comunique-se de Maneira

Estratégica, Projete Confiança e Presença,

Influencia para Cima,

Com abordagem voltada para o

desenvolvimento das competências

comportamentais e da maturidade

profissional, o Programa de Mentoring

também estimula o engajamento, a troca de

experiências de vida e carreira, o

protagonismo e a gestão colaborativa dos

participantes.

Em 2021 tivemos o Programa Impulsionando

Mulheres na Liderança, para funcionárias do

Corporate One:

Case: Programa Impulsionando Mulheres na

Liderança no Corporate One

Não é de hoje que o Bradesco atua para

fortalecer e inspirar lideranças femininas,

investindo em desenvolvimento, estimulando

a confiança, encorajando a ousadia e criando

oportunidades.

Nessa jornada, o Impulsionando Mulheres na

Liderança no Corporate One – idealizado no

início de 2021 - é uma importante ferramenta

para estimular e potencializar o protagonismo

feminino, construindo um caminho para que

essas mulheres se reconheçam capazes,

preparem-se e sejam apoiadas por seus



Desenvolva Resiliência e Limites, Troca de Experiências, Workshop Preparação

Mentores, Workshop Engajamento Mentees, Supervisão Mentores, Laboratório

Mentees e 8 sessões de mentorias.

Além dos programas de mentoring com enfoque no desenvolvimento de nossos,

líderes, a Unibrad oferece às áreas clientes programas de mentoria técnica, com o

propósito de mapear, disseminar e acelerar o conhecimento dentro das áreas,

valorizando profissionais que detém conhecimentos-chave e reconhecendo a

importância em transferir, registrar e compartilhar este saber para os novos talentos,

contribuindo para a sustentabilidade do nosso negócio.

A mentoria técnica é uma importante ação de Gestão do Conhecimento em que

podemos constatar o valor em estimular a gestão do capital intelectual/humano –

que é um ativo intangível, favorecendo a que estes profissionais referência possam

apoiar na elaboração e documentação de procedimentos, promovendo também

ganho de eficiência e agilidades nos processos e entregas. Gerindo este saber,

consolidamos as nossas vantagens competitivas.

. . . . .
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níveis mais altos (como “Líder de Negócio” ou

“Líder de um Grupo”), seguindo o conceito do

Pipeline de Ram Charan. De uma forma

estruturada para o alcance gradativo da

formação da liderança, a trilha foi elaborada

também a partir dos seguintes eixos de

conhecimento: autoconhecimento, gestão de

pessoas, estratégia e negócio e liderança

inspiradora. Dessa forma, em cada eixo é

possível encontrar soluções que possibilitem o

desenvolvimento dos líderes. Em 2021 lançamos

a Trilha de Feedback, onde o líder tem acesso a

conteúdos para apoiá-lo nas práticas e

conversas de feedback.

O mundo vem se transformando de modo

exponencial, passando por uma era de

revoluções tecnológicas e no modo de pensar

das pessoas. Os clientes estão mudando, os

funcionários estão com uma nova mentalidade

e as organizações estão se transformando.

Neste novo cenário, precisamos de uma nova

liderança.

Se faz necessários lideres com visão sistêmica

de mundo, que tenham resiliência para lidar

com todas as adversidades, que gerenciem sua

A formação das lideranças conta com uma

Escola dedicada ao tema que busca propagar

as Práticas do Líder Bradesco, garantir a

capacitação de nossos gestores, de acordo

com as complexidades de suas

responsabilidades, e apoiar com metodologia

e tecnologia cada passo de sua carreira.

A Unibrad disponibiliza para todos os líderes,

nos diversos níveis de maturidade da função,

uma trilha que reforça a cultura de

aprendizagem contínua. Ela ainda aborda

aspectos técnicos e comportamentais

alinhados às estratégias de negócio e apoia o

desenvolvimento das competências

corporativas. Toda essa construção tem por

objetivo formar equipes de alta performance e

fortalecer o processo sucessório, visto que,

sendo um Banco de Carreira, entendemos que

a perpetuidade dos negócios depende da

formação com excelência de novos líderes

para a Organização.

A Trilha de Liderança conta com

aproximadamente 25 soluções educacionais

que atendem ao desenvolvimento dos líderes

desde a base (“Líder de Si Mesmo”) até os
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Os programas desenvolvidos em parceria com o ISE Business School são:

Aplicado aos Líderes de Líderes dos Departamentos e da Rede de

Agências, ele tem por objetivo levar os participantes a uma reflexão

profunda acerca dos pilares de atuação dos Líderes de Negócios na

Organização. Seu foco é nas complexidades da função e no estímulo

ao pensamento estratégico, sistêmico e crítico.

Aplicado às Diretorias Departamental e Executiva, ele consiste em

aprofundar a formação em Gestão de Negócios, valorizando o aspecto

humano como foco central no exercício da Alta Liderança e a reflexão

sobre as práticas positivas de governança corporativa e

sustentabilidade do negócio.

tecnologias, gerenciamento de emoções e

desenvolvimento de um senso de urgência para

dar espaço à resiliência, criatividade, agilidade e

inovação. O líder é responsável por trabalhar

com as pessoas e sua equipe para alcançar

objetivos compartilhados.

Para a capacitação Executiva, buscamos no

mercado abordagens e tendências de educação.

Isso por meio de parcerias com instituições

nacionais e internacionais, reconhecidas como

referências na educação de grandes líderes,

para proporcionar atualização constante à alta

hierarquia do Bradesco. Assim, a mantemos

sempre preparada e capacitada para direcionar

a Organização para o futuro.

energia e ainda inspiram seus liderados por

meio de um propósito de impacto massivo,

com valores empresariais humanizados e que

crie um espaço seguro para as pessoas se

desenvolverem e entregarem resultados.

Neste contexto, a confiança entra como uma

premissa essencial para alavancar a

construção de redes colaborativas, engajadas

e unidas.

Além disso, é essencial para o líder saber

gerenciar equipes virtualmente e conhecer os

desafios e oportunidades para estar preparado

para a transformação contínua. É preciso

avaliar e aperfeiçoar a si próprio e suas

equipes no que envolve comunicação,

. . . . .
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Uma importante área de dados para o ecossistema de Recursos Humanos é a de Gestão de

Resultados. Alocada dentro do universo de Desenvolvimento de Capital Humano, ela é

responsável principalmente por controlar o orçamento destinado à capacitação, mensurar a

efetividade e os impactos das soluções e prover dados de resultado da aplicação dos cursos.

Essa atividade possibilita às lideranças uma visão sistêmica da atuação da Universidade

Corporativa e permite tomadas de decisão inteligentes.
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O Programa Voluntários Bradesco foi criado

em 2007 e, desde então, estimula o exercício

da cidadania, desenvolvendo ações próprias e

apoiando as iniciativas dos funcionários e

estagiários em todo o Brasil.

As atividades são organizadas e realizadas em

diversas formas e frentes de atuação, estão

alinhadas ao propósito da Organização

Bradesco e aos Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável da ONU, e contribuem ativamente

para o desenvolvimento de competências,

habilidades e relacionamentos entre os

voluntários.

Desde o início da pandemia de covid-19 a

agenda do Programa foi afetada, tendo parte

das ações remodeladas e outras adiadas,

considerando a preocupação da Organização
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Bradesco em não expor funcionários, familiares e a comunidade a riscos de infecção, especialmente

em iniciativas presenciais que exigiam a aglomeração de pessoas. Orientações aos funcionários e

estagiários sobre os cuidados e as possibilidades de voluntariado durante esse período foram

disponibilizadas nos canais internos e no Portal Voluntários Bradesco, plataforma oficial do Programa.

Conheça as iniciativas corporativas que se destacaram em 2021:

A pandemia levou milhões de brasileiros a condição de insegurança alimentar grave, e imbuídos de

um espírito de solidariedade, funcionários e estagiários das mais diversas empresas e

departamentos da Organização Bradesco desenvolveram ações de arrecadação e doação de

alimentos em suas regiões.

Entre abril e julho, mais de 28 mil funcionários e estagiários participaram de ações virtuais e

presenciais, doando 555 toneladas de alimentos que beneficiaram mais de 139 mil pessoas.
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Durante a pandemia o Semear se tornou um Programa, com projetos aplicados no modelo de

mentoria on-line, desenvolvidos por meio de uma parceria entre a Unibrad, o Programa Voluntários

Bradesco e a área de Diversidade & Inclusão, beneficiando jovens negros e famílias que possuem

pessoas com deficiência.

125
voluntários 

participaram das 
ações em 2021.

1.400
horas dedicadas em 

encontros de 
mentoria.
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Desenvolvida durante todo o mês de novembro, em parceria com o Programa Viva Bem e com o

Banco de Sangue de São Paulo, a campanha incentivou a doação de sangue em todo o Brasil, além

de oferecer oportunidades para doação com agendamento na nova unidade Meu Doutor Novamed,

na matriz do Bradesco na Cidade de Deus, em Osasco/SP.

517
bolsas de sangue 

doadas
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Entre novembro e dezembro, o Programa incentivou a doação de brinquedos novos e usados

em bom estado, mas os voluntários foram além. Mais de 7 mil funcionários e estagiários de

todas as regiões do Brasil desenvolveram 64 ações, doando mais de 44,6 mil itens, entre

brinquedos, guloseimas, produtos de higiene pessoal, roupas, livros, materiais escolares e

esportivos. Mais de 10 toneladas de alimentos também foram doados, beneficiando 28,2 mil

pessoas. Essa campanha contou com o apoio da Gerando Falcões.

Diversas outras ações foram desenvolvidas pelos voluntários da rede de agências,

departamentos e empresas ligadas a Organização Bradesco em todo o Brasil, e podem ser

conferidas no Portal Voluntários Bradesco.

. . . . .
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Em 2021 o Programa Voluntários Bradesco foi um dos finalistas do Prêmio Voluntariado

Transformador na categoria Voluntariado Corporativo.

O Bradesco também é associado e integrante do Comitê Gestor do CBVE (Conselho

Brasileiro de Voluntariado Empresarial).

215
Ações

57k

38k200k

Horas de 
dedicação

VoluntáriosBeneficiados
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R e l a t ó r i o    d e    C a p i t a l    H u m a n o  

Representatividade e respeito

4

A humanidade é diversa. Cada indivíduo contribui para que tenhamos, a partir

de nossas diferenças e semelhanças, uma riqueza que é engrandecida sempre

que entendemos e reconhecemos no outro suas crenças e valores. Uma

cultura sólida é construída com o diverso, e com ele aprendemos diariamente.

Diversidade 
e Inclusão



Do Comitê de Sustentabilidade e Diversidade,

participam alguns dos principais executivos da

Organização, dentre eles o Presidente e o

Presidente do Conselho.

Compreendendo multidisciplinariedade do tema,

mantemos o Grupo de Trabalho de Diversidade e

Inclusão, formado por funcionários de diversas

áreas e de diferentes senioridades que atuam

fortalecendo o tema em suas atividades e

negócios.

Todo funcionário, independentemente de cargo,

função, nível hierárquico, também pode se

engajar nessa missão, voluntariando-se para

atuar em um, ou mais, dos nossos Grupos de

Afinidade: O “Somar”, voltado à inclusão da

pessoa com deficiência; o “AfroBra”, voltado à

evolução das pautas étnico-raciais; o

“DiversiBrad, voltado à inclusão LGBTI+; e o

“Mulheres Pra Frente”, voltado à equidade de

gênero. Cada Grupo conta com um coordenador,

que possui o marcador identitário da temática

representada pelo GA e que tem assento no

Grupo de Trabalho de Diversidade, favorecendo

diálogos ainda mais profundos que respeitam e

valorizam os diversos locais de fala. Em 2021,

para todos nossos Grupos de Afinidades,

desenvolvemos trilhas de capacitação

específicas, compostas por encontros com

especialistas, vídeos, podcasts e mais.

A crença no valor e na capacidade de

desenvolvimento das pessoas e o respeito à

dignidade e à diversidade do ser humano foram

alguns dos valores responsáveis por atribuir ao

Bradesco o protagonismo na missão de ser

agente para o desenvolvimento social do Brasil.

Esses aspectos também são destacados em

nosso Código de Ética, na Política de

Gerenciamento de Recursos Humanos e são

centrais em nossa Política de Diversidade e

Inclusão, criada em 2019.

A inclusão está na raiz da Organização e a

crença no potencial de desenvolvimento do

time reflete a importância com a qual tratamos

as carreiras de nossos funcionários. Aqui,

recrutamos, capacitamos e desenvolvemos

funcionários, possibilitando que todos tenham a

chance de protagonizar seu crescimento

profissional.

Em 1943, o Bradesco nasce como um banco de

portas abertas. Na época em que a bancarização

estava restrita a grupos com maior poder

aquisitivo, nossa estratégia de atuação se

voltou ao pequeno comerciante e às pessoas de

poucos recursos.

Estabelecemos corporativamente uma robusta

governança para diversidade e inclusão, que

contribui para que o tema se mantenha

estratégico para nossa Empresa.
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Em 2021, um destaque foram as 1.000 bolsas

para o estudo do idioma inglês oferecidas para

instituições parceiras voltadas à promoção da

diversidade e da inclusão, por meio da parceria

e da plataforma da escola de idiomas EF. A ideia

é alavancar a empregabilidade de grupos

minorizados e geralmente sub-representados

no mercado de trabalho, como pessoas negras,

pessoas com deficiência, pessoas em

vulnerabilidade social, pessoas transgêneras e

mulheres em áreas de tecnologia, função

comumente associada ao gênero masculino.

Nosso país é muito plural, e o Bradesco reflete

essa pluralidade. Empresas, como o Bradesco,

compartilham a missão de assumir

protagonismo nessa transformação social, com

soluções que sejam sustentáveis, inclusivas e

coerentes com seus propósitos, cultura e

identidade.

Somos uma Organização de proporções

superlativas. Abraçamos nosso propósito,

nossos valores, nossa missão e nosso papel na

sociedade, cientes de que cada iniciativa tem

poder de inspirar e multiplicar seu impacto.

A área de Gestão da Diversidade e da Inclusão,

por meio de encontros virtuais, também

mantém contato constante com diversos

departamentos, áreas de negócio da

Organização, fornecedores e parceiros, com o

objetivo de disseminar a missão inclusiva do

Bradesco, compartilhar a atuação na temática

e conquistar aliados, convidando as pessoas

para conhecerem e refletirem sobre conceitos

como vieses inconscientes e equidade, além

da importância da governança, dos

compromissos públicos e das boas práticas no

tema.

Mantemos um quadro de funcionários aliados

pelo respeito e capacitados em Diversidade e

Inclusão. Em 2012, o curso on-line Diversidade

inaugurou nossas soluções de aprendizado

que abordam especificamente o tema.

Atualmente, soluções como “Vieses

Inconscientes”, “Crescendo nas Diferenças”,

“Diversidade a favor das relações” e

“Diversidade como Estratégia de Liderança”

levam a seus participantes a oportunidade de

refletir sobre os temas. A última delas está

inserida na Trilha de Liderança, pela qual

passam os líderes quando assumem sua

primeira função de gestão para que estejam

aptos a tomar as melhores decisões na gestão

de suas equipes.

Mais que isso, o compromisso com a

transformação faz com que o Bradesco amplie

sua atuação, levando informação, reflexão e

orientações práticas também para parceiros.
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Étnico-racial
Pessoas com 

deficiência
Gênero

Orientação sexual 

e Identidade de 

Gênero

A seguir, podemos observar a estrutura da governança de diversidade e 

inclusão da Organização Bradesco:

. . . . .

Comitê de Sustentabilidade e Diversidade

Grupo de Trabalho de D&I Gestão da D&I (RH)

Grupos de Afinidade
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Além da contratação de estagiários naturais do

Brasil, o programa possibilita a contratação

pessoas migrantes e refugiadas para atuarem

em importantes áreas de negócio.

À disposição do profissional, estão ferramentas

como o Integra rh, que consolida a gestão da

capacitação e da carreira dos colaboradores,

disponibilizando todo o conteúdo digital

desenvolvido pela Unibrad, além de vagas

internas, avaliações de desempenho, planos de

desempenho individual e outros. Os estagiários

do Programa também contam com acesso ao

Portal de Vídeos, à Biblioteca Virtual e à

plataforma de ensino de inglês.

Para cada estagiário atendido, é designado um

tutor, que passa por uma solução específica

para prepará-lo para o desafio. No treinamento,

são abordados temas como diversidade,

empatia e conflito entre gerações.

Aqui no Bradesco, nós reforçamos a

importância de tratar com equidade todas as

pessoas independentemente da sua cor, raça

ou cultura por meio da oportunidade, da

educação e do desenvolvimento.

Fomos pioneiros na criação de programas

dedicados à contratação de jovens negros e

negras. Há 16 anos mantemos o Programa de

Capacitação de Estagiários Bradesco-Zumbi

dos Palmares, em parceria com esta

universidade. Por meio desse, considerado um

dos mais robustos e constantes programas de

inclusão social e de capacitação profissional

da iniciativa privada, contratamos estagiários e

contamos com a Unibrad, a Universidade

Corporativa Bradesco, para o desenvolvimento

de competências. Temas como Ética, Carreira,

Educação Financeira, Tendências, Técnicas de

Apresentação, Mercado Financeiro e

Voluntariado fazem parte da grade pensada

especificamente para esse público que conta,

ainda, com toda a plataforma on-line da

Unibrad.

27,5%
funcionários 

negros
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concepção, participando ativamente na

construção das trilhas de capacitação, nas

atividades de formação e nos momentos de

dinâmica nos quais nossa equipe de

recrutamento e seleção pode acompanhar o

desenvolvimento da turma. Os alunos que se

destacam são convidados a integrar nosso time,

fortalecendo nosso quadro profissional.

Dentre as iniciativas para aceleração de carreira

de jovens negros e negras, é importante

mencionar a mentoria on-line para participantes

dos projetos Inovazumbi, Projeto Meninas

Negras e demais jovens estudantes. Realizada

pelo Programa Voluntários Bradesco,

oferecemos 8 encontros de 1h por semana,

durante dois meses. Nossos funcionários são

voluntários e recebem capacitação para a

função, que incluiu palestras de letramento

racial.

Mentores e mentorados podem, ainda, ouvir e

interagir com time que construiu o BRAVOZ,

projeto que amplifica vozes de artistas e

empreendedores negros no Brasil.

Foram realizados 750 encontros on-line totali-

Recebemos os estagiários contratados em um

evento de integração, com participação de

nossa Diretoria Executiva e de funcionários

que iniciaram sua carreira por meio do

programa, falando sobre os caminhos que

trilharam dentro da Organização. Muitos deles

atuam, hoje, como gestores, tendo recebido

em suas equipes estagiários do Programa, em

um ciclo sustentável de oportunidades.

Desde sua implantação, 467 jovens foram

atendidos. Após o término do período de

estágio, e havendo oportunidades, a

Organização reconhece aqueles que

apresentaram avaliação positiva, admitindo-os

como funcionários.

O Projeto “Somamos” é outro exemplo de

destaque. Por meio dessa parceria entre

Bradesco, Ministério Público do Trabalho, INFI-

Febraban e outros é desenvolvida capacitação

profissional gratuita para jovens negras e

negros, ampliando oportunidades no mercado

de trabalho. Desde a primeira turma até o

momento, são mais de 30 contratações.

Estamos envolvidos nesse processo desde sua
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zando 887,5 horas de mentoria para jovens de

19 Estados do Brasil.

Entendemos que a promoção da diversidade e

o combate à discriminação também se dão

pelo exemplo. Assim, nossa alta liderança é

engajada, vocal e visível com relação a temas

relacionados à diversidade.

O Presidente do Conselho de Administração

do Bradesco e membro do Comitê de

Sustentabilidade e Diversidade, Luiz Carlos

Trabuco Cappi, recebeu a Grã-Cruz do mérito

cívico afro-brasileiro, uma condecoração que

reconhece o trabalho desenvolvido pelo

Bradesco em prol da inclusão social, do

respeito e da igualdade de oportunidades.

Ampliando conhecimentos de nossos

funcionários sobre questões e impactos na

sociedade relacionados à trajetória das

pessoas refugiadas, migrantes e apátridas,

realizamos um

bate-papo com muitas trocas de experiências

e reflexões com a Maha Mamo, ativista dos

Diretos Humanos e um de nossos funcionários

migrantes. Além disso, somos apoiadores

financeiros da ACNUR, Agência da ONU para

Refugiados.

Em 2021, lançamos nossa solução de educação

corporativa sobre Letramento Racial. Disponível

para todos nossos funcionários, o curso aborda

conteúdos como origens da desigualdade racial,

racismo, negritude, branquitude e temas

correlacionados. A inauguração do conteúdo foi

anunciada em nosso evento de rememoração à

consciência negra, “A Força Negra”, um bate-

papo sobre equidade racial com Zezé Motta,

conduzido pelo coordenador do Grupo de

Afinidade Étnico-racial, porta-voz frequente de

nossa Organização sobre o tema, em eventos

internos e externos.

Em celebração à Consciência Negra, o Bradesco

patrocina, realiza e participa de eventos que

promovem a diversidade racial, em parceria com

a Faculdade Zumbi dos Palmares. Um deles é o

Troféu Raça Negra, um prêmio concedido às

personalidades e autoridades por exaltar,

enaltecer e divulgar o valor das iniciativas que

tenham contribuído para aprofundar e ampliar a

valorização da raça negra. Também somos

patrocinadores máster da Corrida e Caminhada

da Consciência, atividade do evento Virada da

Consciência, e do Coral Zumbi dos Palmares.

Na Virada da Consciência 2021, evento que

reúne diversas ações para a promoção e

valorização da diversidade racial, fomos parte

da Black Tek Fest – Feira de Experiências

Tecnológicas, Inovação,

Afroempreendedorismo e Negócios, com

palestras sobre “Como aumentar a capacidade

do cérebro”, “Soft Skills” e “Apresentações no

Universo On-line”.
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Além de patrocinadores das Jornadas da

Diversidade, que realiza seminários sobre a

diversidade racial no ambiente corporativo,

marcamos presença no evento,

compartilhando nossas melhores práticas

voltadas à equidade étnico-racial.

Ainda, fomos patrocinadores e participamos

do Fórum Sim à Igualdade Racial realizado

pelo ID_BR – Instituto Identidades do Brasil,

que conecta profissionais negros às empresas

que como nós, atuam em prol da diversidade

racial.

Somos, também, grandes apoiadores do

movimento e conferência AfroPresença, um

encontro virtual entre poder público, setor

privado e organizações nacionais e

internacionais para promover empoderamento

e mais oportunidades de emprego para a

juventude negra. Pelo segundo ano

consecutivo, estivemos presentes no evento.

Nossos profissionais inspiraram os

participantes por meio de painéis sobre

carreira, diversidade, voluntariado, saúde

mental e financeira, futuro e mais.

Para todos os nossos públicos, disponível nos

canais digitais do Bradesco, desenvolvemos o

projeto Bravoz – Encontros Bradesco de Vozes

Brasileiras. A segunda temporada do projeto,

lançada em novembro de 2021, contou com a

produção de um curta-metragem chamado

‘Bravoz Ubuntu’.

Também na semana da Consciência Negra, o

Teatro Bradesco realizou a live Arte Negra,

com reconhecidos nomes da arte afro-

brasileira como: Zezé Motta, Ailton Graça,

Pércicles, Seu Jorge, Mahmundi, Paula Lima e

Majur. A live está disponível no Youtube do

Bradesco.

Agora em formato digital, nossos funcionários

podem conferir a exposição A Raiz e a Recriação

da Arte Afro-Brasileira no Integra rh, nossa

plataforma de aprendizagem. A exposição

reúne diversas obras de artistas negros e

negras, além de um painel com a linha do

tempo sobre a representação da pessoa negra

na arte afro-brasileira.

O comprometimento com um mundo mais justo

também se manifesta pelos compromissos que

assumimos. Na frente étnico-racial o destaque

vai para a Iniciativa Empresarial pela Igualdade

Racial, do qual somos signatários desde 2016,

uma plataforma de articulação formada por

empresas, representantes da sociedade civil e

do poder público, que busca um desempenho

ainda mais significativo na abordagem do tema

da inclusão racial.

Ficamos muito orgulhosos de indicadores

positivos sobre o impacto de nossas iniciativas.

Em 2021, mais uma vez, nossas práticas foram

destaque e fomos reconhecidos pelo terceiro

ano consecutivo no ranking Étnico-Racial,

organizado pelo Great Place to Work.

No mesmo ano, comemoramos o resultado do

Índice de Equidade Racial Empresarial, no qual

conquistamos o primeiro lugar nas categorias

“Recrutamento” e “Capacitação”, além do 4º

lugar em “Publicidade e Engajamento”.
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igualdade de oportunidades, emancipação

econômica, além de inserção e permanência no

mercado de trabalho para profissionais com

deficiência.

Imediatamente após a admissão, os novos

funcionários iniciam o curso de Gestão Bancária,

com a excelência característica da Fundação

Bradesco e da Unibrad. Durante seis meses, eles

são capacitados em aspectos teóricos e

comportamentais, incluindo atividades práticas

na rede de agências. Nesse período, eles já

recebem remuneração e benefícios.

Compreendemos o fundamental papel da

liderança na inclusão. Por isso, os gestores que

recebem os novos funcionários são capacitados

para a função, passando por soluções como

“Diversidade como Estratégia de Liderança” e

palestras sobre Acessibilidade.

Para celebrar a conclusão do curso, em clima de

festa, os funcionários recebem seu Certificado.

No Bradesco, oferecemos oportunidade de

desenvolvimento profissional e qualificação,

acreditando e investindo em potenciais,

entendendo e reconhecendo os desafios

impostos pela deficiência para, então,

solucioná-los.

Disseminamos a cultura de valorização das

diferenças ao contribuir e viabilizar a inclusão

do profissional com deficiência na equipe,

potencializando suas competências.

Cientes de nossa influência na transformação

social, aderimos ao The Valuable 500, um

movimento global que estimula que a inclusão

de pessoas com deficiência esteja na agenda

da liderança empresarial.

Para o tema, uma iniciativa de destaque é o

Programa Bradesco de Capacitação à Pessoa

com Deficiência. Realizado por meio de uma

sólida parceria com a Fundação Bradesco

desde 2010, o programa promove inclusão,

4.224
funcionários com 

deficiência
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A interpretação em Libras aparece, ainda, em

muitas de nossas lives sobre os temas mais

relevantes para o momento.

Oferecemos, também, treinamentos presenciais

e on-line de Libras – Língua Brasileira de Sinais,

além de programas como o Microsoft Teams,

software de conversa instantânea, que facilitam

a comunicação interna, contribuindo para

integração de deficientes auditivos.

Mais uma ferramenta para inclusão, nossos e-

mails marketing são enviados com um link no

final da peça de comunicação que dá acesso ao

conteúdo por meio da Libras.

Motivo de muito orgulho e reflexo das boas

práticas de inclusão que mantemos, fomos

reconhecidos entre as Melhores Empresas para

Trabalhar – Destaque PCDs 2021, promovido

pelo Great Place to Work.

Comemoramos a inclusão todos os dias, mas

algumas datas enfatizam a relevância do tema

para a construção do futuro que almejamos.

Em 2021, em celebração ao Dia Nacional da

Luta das Pessoas com Deficiência, a consultora

de inclusão, atriz e comunicadora, Tabata

Contri, esteve com os funcionários do

Bradesco no evento “Inclusão de A a Z”, no

qual foram abordadas as conquistas em

relação ao direito e à inclusão de pessoas com

deficiência no ambiente de trabalho.

Ainda sobre multiplicar informações e

oportunidades, desenvolvemos mentorias

sobre empreendedorismo para alavancar

negócios de famílias com pessoas com

deficiência. O projeto, realizado em parceria

com a ASID (Associação Social para Igualdade

das Diferenças), conta com a participação de

funcionários voluntários como mentores e

com palestras de nosso Grupo Somar.

Somos referência e possuímos um extenso

portfólio de soluções em acessibilidade para

que funcionários e clientes desfrutem de

produtos e serviços que proporcionem sua

independência financeira.

Somos patrocinadores e participamos da

Reatech, Feira Internacional de Tecnologias

em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade,

realizada bianualmente e considerada a

principal feira do setor na América Latina.

Pensando em nossos funcionários que se

comunicam em Libras e estão atuando em

home office, disponibilizamos interpretes para

apoiar em reuniões com gestores.
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Em um cenário no qual as mulheres conquistam a cada dia mais espaços e os

ocupam com grande competência, buscamos dar suporte para a construção de um

ambiente corporativo mais equilibrado e isento de barreiras discriminatórias.

No segmento Prime, 

69%
do quadro são do 

sexo feminino

44.636
funcionárias.

Corresponde a 51% do 
quadro total.

emocional de nossas funcionárias e, de maneira

geral, de toda nossa equipe em seu dia-a-dia

profissional e pessoal.

É destaque, ainda, nossa parceria com a

Laboratória que, como nós, acredita no

potencial transformador da educação e da

oportunidade. O programa dura seis meses e

desenvolve mulheres - formadas em escolas

públicas ou com bolsa de estudos - em diversas

especializações da área de tecnologia, além de

auxiliar as alunas na conquista de empregos na

área.

Mais que isso, aderimos voluntariamente a

compromissos nacionais e internacionais com

o tema, que amparam nossa atuação e nos

mantêm a frente das mais efetivas estratégias

para diversidade e inclusão de mulheres.

Assim, somos signatários dos Princípios de

Empoderamento da Mulher (WEPs) e do

HeforShe, criados pela Organização das

Nações Unidas, e aderimos à “Coalizão

Empresarial pelo fim da Violência contra

Mulheres e Meninas”, mais um reflexo de

nosso zelo pelo bem-estar físico, mental e

*no primeiro trimestre de 2022 .
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pré-natal. Tudo isso por acompanhamento

telefônico de equipe obstétrica em consonância

com o médico de referência da gestante.

O posterior acompanhamento no retorno de

licenças parentais é viabilizado pelo LIG Viva

Bem, um dos Canais disponibilizados pela

Organização com foco na Qualidade de Vida,

que também ampara e acolhe funcionários

nesse momento de transição.

Aderimos, ainda, ao Programa Empresa Cidadã,

que garante às nossas funcionárias a ampliação

da licença-maternidade para 180 dias. Além

disso, alguns de nossos principais centros

administrativos passaram a contar com salas de

apoio ao aleitamento materno.

Celebrado em todo o mundo, fazemos parte do

Outubro Rosa, uma campanha de

conscientização para alertar as mulheres e a

sociedade sobre a importância da prevenção e

do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Durante o mês, as funcionárias e dependentes

do sexo feminino contam com isenção de

coparticipação ao realizarem exames de

colposcopia e mamografia.

Não é de hoje que o Bradesco atua para

fortalecer e inspirar lideranças femininas,

investindo em desenvolvimento, estimulando a

confiança, encorajando a ousadia e criando

oportunidades.

Nessa jornada, o Programa de Lideranças

Femininas – criado em parceria com a Unibrad –

é uma importante ferramenta para estimular e

potencializar o protagonismo feminino. São 7

workshops que abordam o papel, as conquistas

Todos os ciclos, apresentamos o Bradesco às

alunas em um encontro que conta com a

participação de nossa Diretoria Executiva,

além de áreas especialistas, como Gestão da

Diversidade e da Inclusão, Museu Bradesco,

Gestão de Talentos, áreas de tecnologia e

mais.

Além disso, para as alunas, desenvolvemos

workshops como “Lugar de Mulher”, um

encontro conduzido por líderes do Bradesco

que construíram suas carreiras de sucesso em

áreas tradicionalmente ocupadas e associadas

ao gênero masculino, e “Em casa”, um espaço

para compartilhamento de experiências e

trajetórias femininas entre funcionárias do

Bradesco admitidas pela parceria e novas

alunas da Laboratória.

Muitas das alunas que se destacam são

entrevistadas e passam a fazer parte do nosso

time. Nos 4 anos de parceria, já somamos mais

de 40 contratações, além do apoio na

formação de mais de 300 alunas.

Como destaque do ano de 2022, também

fomos reconhecidos na primeira edição do

prêmio Latam Inclusive Tech Awards,

organizado pela Laboratória, como uma das

empresas com maior incorporação de talentos

femininos.

Muitos de nossos benefícios também têm na

mulher seu principal propósito, como o

“Juntos pela Gestação Saudável”, que

acompanha o desenvolvimento da gestação

de funcionárias ou familiares de funcionários,

previne e monitora riscos e incentiva o
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O evento é parte da campanha “Novas

Respostas da BIA Contra o Assédio”, que,

inspirado pelo movimento da UNESCO “Hey,

Update my Voice”, atualizou as respostas da

nossa Inteligência Artificial para

posicionamentos mais firmes em relação a

abordagens abusivas e assediadoras. A ideia é

ser exemplo para que as pessoas repensem a

forma de se dirigir às mulheres reais. Nossas

equipes de atendimento também foram

capacitadas no assunto e os protocolos foram

atualizados. A campanha foi reconhecida como

referência no combate ao assédio de gênero,

em relatório lançado pela UNESCO, em conjunto

com o BID e a OCDE, no Dia Internacional da

Mulher.

Em comemoração ao Mês da Mulher, fizemos

uma campanha especial dentro do projeto

#VozesBradesco, que incentivou pessoas

colaboradoras convidadas a produzirem

conteúdo sobre personalidades femininas que

as inspiram e suas histórias. O objetivo é

estimular a reflexão e o compartilhamento de

conhecimento por meio de um repositório de

conteúdo com histórias de mulheres cuja

contribuição para a sociedade é relevante e –

muitas vezes – desconhecida.

Nossos esforços para fortalecer os

conhecimentos e as habilidades do público

feminino se estendem para além dos limites da

empresa. Participamos, junto a empresas

parceiras, do projeto Mulheres Positivas. O

projeto oferece capacitação e oportunidades de

trabalho, além de mentoria intercompany para

funcionárias das empresas participantes.

e as contribuições femininas na sociedade num

cenário de constante mudança no mercado de

trabalho.

Contando, inclusive, com a participação do

Presidente da Organização e dos gestores

diretos das líderes, O Programa foi dividido

nos seguintes temas: Assumindo o Comando

de Sua Vida e Carreira; Liderando Resultados;

Proatividade e Auto-Propulsão; O Papel

Central da Líder; Liderança Assertiva e Lugar

de Fala; Ética e Etiqueta Corporativa; A Líder

de Sucesso; Alinhamento do Entorno;

Sororidade e Mulheres que Apoiam; e Trabalho

Não tem Gênero.

Durante todo o ano, participamos,

patrocinamos e promovemos encontros para o

fortalecimento feminino na Organização e na

sociedade.

Merece destaque e é motivo de grande

orgulho o evento Bradesco Women

#MulheresPraFrente, que, em suas duas

edições, incentivou o empreendedorismo e o

empoderamento econômico feminino. Ele

ainda abordou questões relacionadas ao

posicionamento das mulheres no mercado de

trabalho e reuniu a liderança da Organização e

grandes nomes no tema.

Em 2021, o Bradesco Women nos trouxe a live

“Fala, BIA”, uma conversa sobre assédio com

Rita Batista, Mariana Torquato, Glamour Garcia,

Zezé Motta, Maira Pinheiro e Vera Iaconelli,

especialistas e influenciadoras em suas

respectivas áreas.
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Aliada dos que dividem conosco esse valor,

nossa Diretora Executiva, Glaucimar Peticov,

recebeu uma homenagem, das mãos de Maria

da Penha, por sua contribuição à Defesa dos

Direitos da Mulheres e pelo apoio do Bradesco

na abertura da primeira unidade do Instituto

Maria da Penha de Recife.

Tão grande é o potencial transformador dessa

ação que ela recebeu destaque no Prêmio

Melhores Práticas em Equilíbrio, Trabalho e

Família, um reconhecimento do Ministério da

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e

Secretaria Nacional da Família, que valoriza essa

nossa contribuição para a sociedade.

Mais um reflexo de nosso cuidado com o tema,

seguimos sendo uma das Melhores Empresas

para a Mulher Trabalhar, segundo pesquisa

conduzida pelo Great Place to Work. O Bradesco

também é parte do Bloomberg Financial

Services Gender-Equality Index (BFGEI) e foi

destaque no Prêmio WEPs - Women’s

Empowerment Principles, da ONU.

Em 2021, fomos escolhidos entre as mais de

5.500 empresas no mundo signatárias do

Aliança Sem Estereótipos, para compartilha-las

no “National Chapter Women Empowerment

Principles (WEPs)”, evento internacional,

promovido pela ONU.

Outra iniciativa de destaque é a parceria e o

patrocínio ao Instituto Vasselo Goldoni, com o

qual conduzimos um programa de mentoria

colaborativa chamado Nós por Elas, voltado ao

desenvolvimento de mulheres em suas

carreiras ou negócios. O projeto, que tem

como embaixadora nossa Diretora Executiva,

Glaucimar Peticov, e conta com vários de

nossos executivos como mentores, também

recebeu do Bradesco 75 cursos da Unibrad

para apoiar a formação das mentoradas.

É importante destacar que não é de hoje que

nos mantemos sempre atentos aos aspectos

de saúde, segurança e bem-estar de nossas

funcionárias e de nossos funcionários, onde

quer que estejam, extrapolando as fronteiras

da Organização.

Por meio do Viva Bem, contamos com uma

linha exclusiva para amparar em situações de

violência contra mulher. São diversos

profissionais capacitados para atender a

manifestações de funcionários ou de seus

familiares com apoio e orientações

psicológicas, sociais, jurídica e outras. Com

possibilidade de apoio presencial em casa,

hospitais e delegacias.

A trilha de conhecimento e sensibilização

“Violência contra a Mulher É DA NOSSA

CONTA”, composta por cartilha, vídeo,

podcasts e outros conteúdos sobre o tema,

informa e divulga o acolhimento

disponibilizado pela Organização. O curso foi

adaptado é disponibilizado para todos os

nossos públicos por meio do Portal Unibrad.
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ambiente corporativo, uma palestra do Canal

das Bee e um show de encerramento com o

Grupo Duas.

No Bradesco, cuidamos para que nossos

funcionários e seus dependentes,

independentemente de sua orientação sexual,

possam desfrutar das mesmas oportunidades e

benefícios, como a inclusão do cônjuge no

Plano de Saúde e Odontológico e as licenças

parentais.

O Plano de Previdência Complementar também

garante cobertura ao aposentado, ao viúvo do

aposentado e aos filhos até completarem 24

anos, inclusive a cônjuges e companheiros de

funcionários com relação homoafetiva. O

mesmo vale para os Seguros oferecidos pelo

Bradesco.

No Bradesco, a inclusão LGBTI+ vem

comemorando grandes avanços. O tema

ganhou ainda mais relevância e nosso

compromisso com o respeito foi ratificado

com a nossa adesão ao Fórum de Empresas e

Direitos LGBTI+, um movimento empresarial

com atuação permanente que reúne grandes

empresas em torno de compromissos de

respeito e promoção de direitos humanos

LGBTI+ no ambiente empresarial e na

sociedade.

Anunciamos essa adesão em um evento com

nosso time e com a presença do Secretário

Executivo do Fórum, Reinaldo Bulgarelli, além

da Diretora Executiva do Bradesco, Glaucimar

Peticov. Na ocasião, realizamos uma roda de

conversa sobre a Importância da Inclusão no
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engloba diversas especialidades para atender,

esclarecer dúvidas, acompanhar o processo no

pré e pós-operatório.

Para todos os nossos funcionários,

disponibilizamos o curso on-line “Inclusão e

Carreira da Comunidade LGBTI+ no Mercado de

Trabalho”, uma ferramenta de aprendizado e

conscientização para aprimorar e suscitar

diálogos construtivos sobre o tema, criando um

ambiente positivo e seguro para todas as

pessoas, apresentando conceitos sobre

diversidade, inclusão, universo LGBTI+,

preconceito, discriminação, entre outros.

Em 2021, o mês do orgulho LGBTI+ foi

comemorado durante uma edição especial dos

encontros do Diversibrad, nosso Grupo de

Afinidade LGBTI+. O Happy Pride reuniu

funcionários para falar sobre a jornada pela

inclusão LGBTI+, e os convidados puderam,

ainda, falar sobre suas habilidades e talentos.

Tivemos indicações de livros, declamações de

poesia e manifestações da arte drag.

As ações que promovem qualidade de vida e

que são extensivas aos dependentes, como

parcerias com farmácias, academias, salões de

beleza e vacinação contra gripe, também

incluem casais homoafetivos. O mesmo vale

para o uso das áreas de lazer mantidas na

Cidade de Deus, em Osasco, com piscinas,

pista de atletismo, campo de futebol e

quadras poliesportivas.

Por meio do LIG Viva Bem, oferecemos suporte

psicológico, social, apoio emocional e auxílio

jurídico para funcionários e seus familiares.

Pelo canal, acolhemos e tratamos

manifestações relacionadas, por exemplo, à

orientação para que gestores e equipes

possam incluir da melhor forma profissionais

trans, ao receio quanto aos possíveis impactos

nas relações ao se declarar LGBTI+; à

orientação para inclusão de nome social em

nossos sistemas internos ou para a retificação

de nome; além de orientação necessária, para

a transição de gênero.

O Plano de Saúde, custeado pelo Bradesco,
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Recebemos o inédito reconhecimento como

uma das Melhores Empresas do Brasil para o

público LGBTQI+ Trabalhar, na 3ª edição desse

ranking.

Está no nosso DNA promover ambiente

favorável e saudável, com diversidade e

inclusão. Mais que iniciativas, somos um Banco

de portas abertas e que respeita o seu público

interno e externo. #AliadosPeloRespeito!

Pelo segundo ano consecutivo, fomos um dos

grandes patrocinadores da Parada do Orgulho

LGBT de São Paulo. O evento, considerado um

dos maiores do mundo, foi transmitido pelo

YouTube, contou com diversos criadores de

conteúdo LGBTI+ e somou em suas duas

últimas edições, aproximadamente, 10,4

milhões de acessos.

Constantemente em busca de talentos para

compor nosso time, pelo terceiro ano

consecutivo, patrocinamos a Feira DiverS/A,

evento para conexões profissionais e inserção

de jovens LGBTI+ no mercado de trabalho,

levando a esse público um painel que

evidenciou as portas constantemente abertas

que o Bradesco mantém para a pluralidade.

Um desdobramento dessa iniciativa de

atração, por meio do Conexão Feira DiverS/A,

representantes da Unibrad, do Grupo de

Afinidade LGBTI+ e da área de Gestão de

Talentos tiveram a oportunidade de

apresentar as oportunidades oferecidas pelo

Bradesco para o público da Feira.

Somos apoiadores no movimento OUTStand,

composto por empresas do mercado

financeiro que encorajam e mobilizam

reflexões sobre o tema LGBTI+ em seus

ambientes de trabalho, promovendo

diversidade e inclusão.

. . . . .
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R e l a t ó r i o    d e    C a p i t a l    H u m a n o  

Previsibilidade e proteção

Saúde, 
Bem-Estar e
Segurança

Estar bem, sentir-se bem, é uma condição essencial para que possamos ter

uma vida produtiva e feliz, plena de realizações. E isso também envolve

nossos familiares diretos. Assegurar essa tranquilidade é tão importante

quanto o que nos move em direção aos nossos propósitos.

5



A Unibrad também disponibiliza conteúdos de

saúde e bem-estar por meio do GetAbstract,

com livros resumidos e TEDs, e do Bquest, com

uma trilha específica do Viva Bem.

Adotamos a SIPAT Digital, um projeto pioneiro

que vem sendo atualizado a cada ano com

novos formatos para ampliar a sua atratividade.

Ele estimula o equilíbrio entre vida pessoal e

profissional, a produtividade e reforça os

cuidados com a segurança no trabalho, além de

incentivar a qualidade de vida e a criação de um

ambiente de trabalho mais colaborativo,

saudável e feliz. É, também, uma proposta mais

democrática de acesso a todos os funcionários,

já que oferece maior interatividade, conforto e

flexibilidade para as necessidades de cada um.

Em nossos canais de comunicação, sempre

buscamos a sensibilização e o engajamento dos

nossos funcionários para transformar hábitos e

estilo de vida. Dessa forma, contribuímos para

melhorar o clima organizacional, deixando-o

mais harmonioso, saudável e colaborativo, e a

qualidade de vida dos funcionários, oferecendo

condições para o equilíbrio entre trabalho,

saúde e família.

Contamos com o programa de saúde e bem-

estar do Bradesco: Viva Bem, focado em

prevenção de doenças e promoção de saúde

por meio da adoção de hábitos, atitudes e

comportamentos saudáveis. As iniciativas do

programa estão divididas em três grandes

pilares: Em Equilíbrio, Saudável e Em

Movimento.

As iniciativas do Viva Bem, além de ações

presenciais, contemplam amplo conteúdo em

formato digital, disponibilizado no portal

corporativo com abrangência nacional, no qual

os funcionários têm acesso livre a informações

atualizadas sobre saúde, bem-estar e

qualidade de vida. Além dos pilares e das

ações com foco em saúde, a Unibrad

(Universidade Corporativa do Bradesco)

também desenvolve, soluções voltadas a

Saúde, Bem-Estar e Qualidade de Vida. Alguns

exemplos são as trilhas aprendizagem para

todos os funcionários, como: Academia das

emoções, Web Série sobre Felicidade com

Leandro Karnal, conteúdos de Inteligência

Emocional, cartilhas, infográficos, vídeos e

podcasts com o tema de saúde, bem-estar e

qualidade de vida.
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O pilar engloba iniciativas voltadas à promoção de saúde mental e à prevenção, abordando temas

como autoconhecimento, comportamentos, atitudes e estilos de vida, em contextos pessoal,

profissional, familiar e também social. O objetivo do pilar é sensibilizar quanto à competência de

equilíbrio emocional, considerando que a gestão das emoções é uma habilidade essencial para o

futuro profissional e que auxilia no autocontrole e no enfrentamento da realidade.

O Programa de Saúde Mental, é composto por três frentes: prevenção, apoio e acolhimento e

tratamento. Temos como exemplo de iniciativas:

Serviço de orientação e aconselhamento de acesso voluntário e gratuito para

nossos funcionários e seu grupo familiar. Disponível 24h, 7 dias por semana, o

atendimento é realizado por profissionais especializados, que fornecem suporte

emocional, social, jurídico, orientação financeira, assistência para situações de

dependência química, interface junto ao plano de saúde, atendimento emergencial

em casos críticos que envolvam acidentes e ocorrências de assalto e sequestro.

Todas as ligações são tratadas de forma confidencial e segura. Desde o início da

pandemia, realizamos atendimentos para situações de saúde de funcionários e

familiares, oferecendo todo o suporte necessário em relação a Covid-19, inclusive

apoiando e intermediando ocorrências de internações de funcionários e familiares.

Em casos de catástrofes naturais, como por exemplo enchentes, deslizamentos de

terra, quebra de barragens, entre outros, a equipe de apoio psicossocial realiza um

trabalho ativo de monitoramento e contato com os funcionários que residem ou

trabalham nas áreas afetadas. De janeiro a março, realizamos 103.397

acompanhamentos, entre ativos, receptivos e presenciais.
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Apoio multiprofissional para acolher os funcionários que estão em processo de

reabilitação pela Previdência Social na volta ao trabalho, com entrevista social,

avaliação médica e acompanhamento após retorno. Em 2019, firmamos o acordo de

cooperação técnica para reabilitação profissional com cobertura nacional.

Encontros virtuais com os funcionários para falar sobre Bem-Estar e Qualidade de

Vida, incluindo dinâmicas e exercícios para a consciência corporal e respiração

consciente. São abordados temas como depressão, ansiedade, alimentação

saudável e prática de exercícios físicos. Estes temas visam atender as demandas

recebidas por diversos canais e pelas lideranças, além de ser uma iniciativa que

visa a prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. De janeiro a março,

foram realizados 12 eventos com mais de 2.891 participações dos funcionários.

No mês de setembro sensibilizamos quanto a importância da prevenção e

valorização da vida com divulgações corporativas sobre os canais de apoio para

promover a saúde mental e dar suporte para quem precisa de ajuda. Através do

programa LIG Viva Bem oferecemos escuta e acolhimento, inclusive com

possibilidade de apoio emocional presencial para funcionários e dependentes.

Através de encontros virtuais, os gestores que estão assumindo a liderança pela

primeira vez, recebem orientações sobre os mais diversos temas voltados para

Recursos Humanos, com pautas específicas sobre a área de saúde e qualidade de

vida e em como auxiliar suas equipes nas mais diversas situações envolvendo estes

temas. Durante a palestra o gestor é orientado sobre todos os apoios disponíveis

no canal LIG Viva Bem e ao identificar situações que necessitem de quaisquer tipos

de apoio com os membros da equipe, o mesmo pode ser o responsável pelo

acionamento do canal desde que dê ciência ao funcionário.
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Considerando a importância das lideranças no impacto da promoção de saúde e o

bem-estar entre os funcionários de sua equipe, realizamos workshops para

Diretores, Gerentes Regionais, Gerentes de Agências e Gerentes Administrativos

para orientá-los a respeito da manutenção de um ambiente saudável, seguro e

cooperativo, que favorece o bem-estar e traz maior satisfação aos funcionários.

Abordamos a importância do autocuidado com ele mesmo, para que, estando bem,

possa auxiliar e cuidar da saúde física e emocional da equipe, e reforçamos a

importância da qualidade das relações no ambiente de trabalho. Abordamos temas

com autocuidado, alimentação saudável, qualidade do sono, exames preventivos,

gerenciamento de tempo e de estresse, saúde física e emocional, rede de apoio e

canais do Viva Bem para suporte. No ano de 2021 realizamos 23 eventos com 1.358

participações.

Em parceria com a Unibrad, desenvolvemos uma trilha de palestras virtuais com

temas focados em prevenção e cuidado com a saúde mental por meio de

orientações gerais sobre comportamentos, sinais e sintomas de adoecimento

psíquico. De janeiro a março totalizamos 1.400 participações de funcionários, com

mais de 5.372 views na plataforma Stream.

Canal gratuito e confidencial que funciona 24h por dia, 7 dias por semana e

proporciona apoio social, emocional, jurídico e orientação financeira.

Através de encontros virtuais, voltado para todas as lideranças da Organização, o

intuito principal desta iniciativa é conscientizar e orientar sobre práticas de uma

liderança saudável e respeitosa na relação entre líder e liderado.
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Com o objetivo de incentivar e despertar o interesse dos funcionários sobre prevenção e

autocuidado, divulga o conceito de que saúde não é apenas ausência de doença. Reforçamos a

importância de pensar em saúde, nos aspectos de alimentação, hidratação, qualidade do sono,

realização de exames de rastreamento anual (como os de prevenção de câncer de mama, próstata,

colo de útero, colposcopia) e acompanhamento de pressão arterial, glicemia, perfil lipídico -

colesterol e triglicérides, além de campanhas de vacinação e programas especiais para saúde

integral.

No primeiro trimestre de 2022, o Programa Viva Bem realizou mais de 133.317 interações,

englobando atendimentos telefônicos psicossociais, apoio médico e de enfermagem, testes

sorológicos para Covid-19, recurso de telemedicina disponível 24 h, apoio e interface junto ao plano

de saúde, divulgação intensiva de medidas de cuidado e prevenção através de canais corporativos e

mídias digitais e lives de saúde.

Tem o objetivo de acompanhar o desenvolvimento da gestação até o pós-

parto. Com o intuito de prevenir, identificar e monitorar riscos

gestacionais, informa quanto às alterações esperadas durante a gravidez e

incentiva a realização do pré-natal e de exames de seguimento, que são

fundamentais para o autocuidado, o cuidado com o bebê e o aleitamento

materno. O Programa possui cobertura ampla, contemplando as

funcionárias, as esposas de funcionários e também as dependentes. De

janeiro a março, realizamos 130 acompanhamentos no programa.
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Ação de prevenção e promoção da saúde, a campanha de vacinação

contra influenza e H1N1 é destinada a todos os funcionários, sem custo, e

seus dependentes, com valor diferenciado. A campanha de 2021 se iniciou

nem abril, e, até o seu fim, 81.580 funcionários e 25.887 dependentes já

foram vacinados. Durante os meses de abril e maio, ofertamos a ação em

esquema de drive-thru nas dependências de prédios administrativos e

Matriz, garantindo segurança para todos funcionários e familiares.

Disponibilizamos até 4 sessões com a Nutricionista totalmente gratuitas

para funcionários e seu núcleo familiar. Incentivamos a alimentação

saudável e a mudança de atitude em favor do bem-estar e da saúde de

todos. Por meio da loja de autoatendimento Viva Bem, disponibilizamos

máquinas de snacks com frutas, sucos e lanches naturais e alimentos

integrais, e, na Matriz Cidade de Deus, contamos com restaurantes que

oferecem aos funcionários e colaboradores alimentos saudáveis,

contribuindo com a adoção de hábitos mais benéficos no ambiente

corporativo. De janeiro a março, foram realizados 316 atendimentos

nutricionais.

A equipe médica do Viva Bem monitora e acompanha nossos funcionários 

por meio de contato telefônico ativo. E são oferecidos também canais de 

telemedicina por meio do app Saúde Digital da Bradesco Saúde, com 

disponibilidade de videoconsulta com médico especialista, 24h, 7 dias por 

semana.

Iniciativa para promover a manutenção do aleitamento materno após o

retorno ao trabalho. Disponibilizamos salas equipadas e estruturadas, em

centros administrativos, para extração do leite materno e

armazenamento em condições ideais.
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Outubro Rosa e Novembro Azul são meses dedicados à conscientização

sobre as atitudes necessárias para prevenir e detectar precocemente o

câncer de mama e o câncer de próstata. De outubro a dezembro,

oferecemos isenção da coparticipação pelo plano de saúde dos

funcionários e seus dependentes na realização dos exames como

mamografia, colposcopia Papanicolau e PSA, além de ativação em

núcleos administrativos, palestras com médicos especialistas e conteúdo

digital.

Nossos funcionários contam com sete unidades de ambulatórios médicos

corporativos. Localizados em prédios administrativos, eles oferecem

pronto atendimento clínico, coleta de exames laboratoriais e consultas

com especialistas como Ginecologista, Cardiologista e Médico de Família.

Além de estimular o cuidado com a saúde, eles fornecem atendimento

com qualidade e reduzem o tempo de deslocamento. Além dos

atendimentos presenciais, realizamos apoio telefônico para orientações a

funcionários sobre sinais e sintomas, quarentena e medidas preventivas

relacionadas ao Covid-19. Inauguramos na Matriz Cidade de Deus outra

unidade de Saúde, composta pela clínica médica Meu Doutor Novamed e

a Bradesco Dental para atendimento médico ambulatorial,

urgências/emergências, laboratório para coleta e realização de exames e

atendimento odontológico, contemplando funcionários e dependentes

do plano de saúde de forma gratuita. Evoluindo na cultura e bem-estar

dos funcionários, foram disponibilizadas novas especialidades médicas,

como: cardiologia, endocrinologia, dermatologia, fisiatria, ginecologia e

obstetrícia, gastroenterologia, entre outras, e também terapias como:

fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia e psicoterapia. De janeiro a março,

foram realizados 7.763 atendimentos. No atendimento Dental também

foram disponibilizados novos serviços como: endodontia, cirurgia buco

maxilo facial, dentística e prótese, odontopediatria e periodontia.



Representa a atividade física e a qualidade de vida, que são iniciativas que propiciam aos

funcionários oportunidades e experiências para perceber os benefícios do exercício e do

movimento como promoção de saúde, bem-estar e equilíbrio.

Como reconhecimento externo, em 2021 fomos premiados com a Categoria Ouro pela

Excelência em Gestão no Prêmio Nacional de Qualidade de Vida, concedido pela Associação

Brasileira de Qualidade de Vida. Esse prêmio possui suas bases nos fundamentos do Modelo

de Excelência da Gestão da Fundação Nacional de Qualidade, adaptados aos objetivos e à

gestão dos Programas de Qualidade de Vida e ao Modelo de Ambiente de Trabalho Saudável

da Organização Mundial da Saúde.
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Disponibilizamos, por meio de consultoria esportiva, aulas virtuais de

yoga, pilates, funcional, muay-thai, meditação e ritmos para todos os

funcionários e dependentes, com mais de 887 participações de janeiro

a março.
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Um dos caminhos para melhorar a qualidade de vida é a prática de

atividades físicas. Dessa forma, o Bradesco oferece descontos e

vantagens em parceria com Clube de Vantagens da Bradesco Seguros,

Live Elo, ShopFácil e Bradesco Cartões, com custos diferenciados para

contribuir para a autoestima e o bem-estar dos funcionários da

Organização em diversos estabelecimentos, incluindo academias.

Localizado em Osasco (SP), tem em sua estrutura um amplo espaço

arborizado com piscinas, praça de esportes com quadras poliesportivas,

bicicletário e pista de atletismo para uso de funcionários e suas famílias.

Disponibilizamos, ainda, uma consultoria esportiva com educadores

físicos, que realizam atividades direcionadas como aulas de treinamento

funcional, zumba, yoga, pilates, fitdance e hidroginástica. O cronograma

das atividades leva em consideração as estações do ano, garantindo,

assim, a prática de exercícios durante todo o período.

No primeiro trimestre de 2022.



O novo Sistema de Gestão de Segurança e Saúde,

que é uma clara evolução no fortalecimento desse

propósito e que vem permitindo uma atuação mais

efetiva no monitoramento dos indicadores e

criação de ações para sua melhoria.

O Sistema de Gestão de Segurança e Saúde

Ocupacional, que atua na identificação de perigos

e riscos do ambiente de trabalho e monitora

procedimentos, medidas corretivas e orientações

dedicadas aos seus funcionários. Ele é auditado

anualmente pelo órgão certificador, por meio de

inspeções locais e de ações desenvolvidas para a

adequação dos ambientes de trabalho.

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

(PPRA) é realizado anualmente por equipe técnica,

seguindo as diretrizes legais. O objetivo é

gerenciar os documentos legais, dispondo-os,

também, em formato eletrônico. Em unidades

certificadas pela Norma, a meta é cumprir 100%

das obrigações nela previstas. O Sistema de

Gestão de Responsabilidade Social Corporativa é

auditado anualmente por auditoria interna e por

órgão avaliador externo para validação do Selo.

Investimos, ainda, em ações para orientações de

temas relacionados à saúde, tais como as lesões

por esforços repetitivos, estresse, dependência

química (tabagismo, drogas e alcoolismo),

Revisitamos nossa estratégia de Segurança e

Saúde e adotamos Diretrizes Estratégicas

fundamentadas na OIT, reafirmando o

compromisso do Bradesco com a melhoria

contínua do ambiente e das condições de

trabalho de seus funcionários.

Dentre os programas de prevenção e promoção

implementados pela área de Segurança e Saúde

Ocupacional, destacamos:

O Programa de Readaptação Interno, que está

relacionado com a prevenção de transtornos

osteomusculares e psíquicos, além de outros

problemas de saúde, objetiva na adequação da

atividade laboral em relação as restrições

identificadas por um período determinado,

evitando o agravamento de patologias ou

sintomas durante o tratamento médico. O médico

do trabalho avalia as condições ergonômicas, a

sobrecarga biomecânica e cognitiva da atividade

de trabalho real e propõe recomendações e

restrições de atividades objetivando o retorno do

funcionário as atividades de forma acolhedora e

respeitando as limitações de cada caso.

A disponibilização de headset para o conforto

do funcionário durante a jornada de trabalho,

sendo que o seu uso depende de critérios e

avaliação audiológica inicial e sequenciada

(anual) para monitoramento da sua saúde

auditiva.
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Com o objetivo de promoção e preservação da

saúde, nossos funcionários passam por exames

médicos ocupacionais anualmente e exames

complementares quando necessário, para a

detecção precoce de sintomas sugestivos de

distúrbios osteomusculares, psíquicos, outras

doenças e orientações gerais de saúde, além de

critérios técnicos para análise adequada da

capacidade laborativa em determinado cargo ou

função, como estabelecido pelo PCMSO

(Programa de Controle Médico de Saúde

Ocupacional).

Adicionalmente, antes da contratação,

visitamos clínicas médicas, em nível nacional,

para verificação de instalações e qualidade do

atendimento e, após contratação, orientamos

presencialmente cada prestador quanto as

diretrizes técnicas e protocolos a serem

adotados. Esse processo é reconhecido como

ponto forte em auditoria externa realizada

anualmente por entidade certificadora do

Sistema de Gestão de Responsabilidade Social

Corporativa.

obesidade, doenças sexualmente

transmissíveis e AIDS e campanhas especiais

de vacinação.

Outro destaque é a busca pelo equilíbrio

entre a vida pessoal e profissional do

funcionário. Nos preocupamos

constantemente para que a jornada de

trabalho não ultrapasse o horário contratual,

permitindo que os funcionários realizem seus

compromissos pessoais e de lazer. Com esse

propósito, instalamos o controle eletrônico de

horário de trabalho nas Agências e

Dependências do Bradesco em meados da

década de 1990.

Já o Programa de Análise Ergonômica do

Trabalho tem o objetivo de atender a NR-17 do

Ministério do Trabalho e estabelece critérios

de trabalho sob o ponto de vista de conforto e

de melhores condições ao desempenho

das tarefas relacionadas. Para isso, busca-se

identificar e adequar as questões de

mobiliário, exigências biomecânicas e

características da organização do trabalho.

Realizamos também uma análise ergonômica

aprofundada, por meio de estudos detalhados

e minuciosos com a utilização de metodologia

fundamentada e reconhecida

internacionalmente, que consiste na aplicação

dos métodos/ferramentas OCRA, RULA, NBR

ISO 11.226, NBR ISO 11.228-3, Check-List de

Couto, entrevistas pelos domínios do

arquétipo de Richard e realização de

cronoanálise, retratando de forma criteriosa

os aspectos de Organização do Trabalho das

atividades desenvolvidas, para monitorar e

certificar as condições ergonômicas.

. . . . .
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Somos certificados pela Norma OHSAS 18001, auditada interna e externamente

pelo órgão certificador Fundação Carlos Alberto Vanzolini – FCAV. Esta Norma

define um conjunto de procedimentos implementados por meio de um sistema de

gestão de Segurança e Saúde Ocupacional. Inicialmente, a unidade certificada foi o

prédio da Avenida Paulista, nº 1.450, em São Paulo, em maio de 2006. Em

dezembro de 2007, a certificação foi estendida para o Edifício Itapeva (São Paulo)

e, em 2009, para o CTI - Centro de Tecnologia da Informação, em Osasco.

. . . . .
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proporcionar saúde, acolhimento e suporte, além do

monitoramento da situação de saúde dos casos

suspeitos e confirmados de Covid-19.

Os serviços de acompanhamento do LIG Viva Bem

seguem a disposição de todos os funcionários e

dependentes, com profissionais de saúde para

esclarecimento de dúvidas, por meio de telefone ou

e-mail.

Abaixo, destacamos nossas principais ações no

enfretamento a Covid-19:

• Suporte e acompanhamento dos funcionários e

familiares internados;

• Canais de Telemedicina, por meio do app da

Bradesco Saúde, que disponibiliza videoconsulta

com médico especialista, 24h, 7 dias por semana.

• Canal de apoio psicossocial para funcionários e

núcleo familiar, com psicólogos e assistentes

sociais disponíveis 24h, 7 dias por semana,

gratuito e confidencial.

• Suporte e interface com o plano de saúde para

casos críticos de internação, remoção e

procedimentos cirúrgicos.

• Disponibilizamos o e-mail do Viva Bem para

suporte de todas as questões relacionadas a

saúde.

• Disponibilizamos a URA – Central de atendimento

telefônico do Viva Bem para atendimento das

08h00 às 17h00.

Nos últimos tempos, presenciamos o crescimento

de uma crise mundial com efeitos diretos e

indiretos em todas as áreas da sociedade

decorrentes do novo Coronavírus.

A nossa Organização tomou medidas de extrema

importância desenvolvendo planos de contingência

que permitam que a continuidade das operações

mantenha em prioridade a saúde de nossos

funcionários, estendendo nosso cuidado aos seus

familiares, nossos clientes e a sociedade como um

todo.

Desde o início da pandemia, nossas ações levaram

em consideração as orientações do Ministério da

Saúde. Instauramos um comitê de crise formado

pelo Diretor-Presidente, todos os Vice-Presidentes

e pelo CRO (Chief Risk Officer), que se reunia

diariamente e reportava, periodicamente, ao

Conselho de Administração, as avaliações sobre a

evolução do Covid-19 e seus reflexos nas

operações.

Além disso, temos uma Comissão de Riscos, que

tem papel importante na verificação de vários

pontos e alcances dessas ações na Organização.

Acionamos o Plano de Continuidade de Negócios

(PCN), e desde a segunda quinzena de março de

2020, intensificamos as ações internas e externas,

de forma consistente, com o objetivo de minimizar

os impactos envolvidos.

Em 2020 devido ao cenário de pandemia

implementamos protocolos de saúde e prevenção

para o enfrentamento ao Covid-19, bem como

adotamos diversas frentes de atendimento para
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• Série de vídeos efetuados pelo Diretor Presidente,

Presidente do Conselho, Executivos com

informações sobre os impactos no negócio e a

importância dos cuidados com a saúde.

• Reuniões com o time da rede de agências e

envolvimento das lideranças para serem

multiplicadores de todos os protocolos e medidas

preventivas no enfrentamento contra a Covid-19.

• Comunicação por e-mail marketing institucional

em serie semanal, abordando medidas de

prevenção e comportamento seguro durante o

período de pandemia em ambiente profissional,

familiar e social;

• Lives de saúde com departamentos e rede de

agência para discussão de temas de saúde e

cuidado com os funcionários;

• Divulgação de cartilhas para a rede de agências

sobre cuidados na jornada de trabalho;

• Campanha de marketing sobre os cuidados e

medidas de prevenção no enfrentamento à Covid-

19 para clientes e funcionários, composta por

cartazes, marcações em piso, informações sobre

uso da copa, banheiro, orientações e, caixas

eletrônicos etc.).

• Informação para clientes e funcionários sobre uso

obrigatório de máscara, distanciamento,

higienização das mãos com álcool gel;

• Identificação e recomendação para trabalho

remoto dos funcionários enquadrados como

grupo de risco;

• Disponibilização de álcool gel 70%;

• Entrega de kit de máscaras de pano e face

shield;

• Orientação para o rodízio semanal de

funcionários;

• Divulgação de conteúdo orientativo e vídeos

sobre Covid-19 no Portal Corporativo da

Organização na página do Viva Bem;

• Mapeamento de funcionários que tiveram

contato direto com caso confirmado em

ambiente de trabalho;

• Áudio com recomendações de medidas de

prevenção e cuidado para todos os funcionários

mapeados;

• Orientação sobre a quarentena preventiva;

• Orientação sobre a quarentena preventiva;

• Disponibilização de testes gratuitos e opcionais

para todos os funcionários, estagiários e

aprendizes. Em dezembro realizamos campanha

pontual abrangendo dependentes. No total já

foram realizados mais de 170 mil exames.

• Sanitização do local de trabalho;

• Equipe de saúde do Viva Bem disponível 24h, 7

dias por semana;

• Ações pontuais para conscientização sobre os

cuidados preventivos nos departamentos que

permaneceram com atividades presenciais.

• Comunicações específicas para orientações e

cuidados com a Pandemia Covid-19:
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• Check-list diário - Formulário sobre o estado de

saúde do funcionário. Deve ser preenchido

diariamente antes de comparecer de forma

presencial nas dependências da Organização.

• Tapetes sanitizantes, para fazer a limpeza dos

calçados.

• Catracas preparadas com películas especiais, para

evitar a contaminação.

• Placas de sinalização, que indicam o

distanciamento correto.

• Sistema de ar condicionado, equipado com

lâmpadas especiais que eliminam o vírus e

bactérias.

• Os departamentos disponibilizam os kits Self

Cleaning (borrifador com produto higienizante e

papel toalha descartável) para reforçar a limpeza

do posto de trabalho e de seus objetos pessoais.

Aumentamos a frequência de limpeza dos ambientes

de trabalho com produtos bactericidas e procuramos

manter portas e janelas abertas. Também

disponibilizamos álcool gel em todas as unidades de

negócio. Organizamos filas nas agências e

controlamos o acesso, respeitando o distanciamento

estabelecido pelos órgãos de saúde.

Nos comunicamos diariamente com os nossos

funcionários, por meio de campanhas internas,

cartilhas, redes sociais e série de vídeos com nossos

líderes executivos, que se posicionam e mandam

mensagens de força, cuidado e motivação para os

funcionários. Nas comunicações, reforçamos a

importância da higienização adequada das mãos e o

uso de máscaras.

Disponibilizamos ferramentas para interação à

distância, cancelamos viagens, palestras e eventos.

Remanejamos os acontecimentos presenciais para o

• Trilha de aprendizagem “Novos Tempos” para

Lideres e Liderados com dicas de cuidado e

engajamento, empatia e modelo mental em

tempos de pandemia.

• Disponibilização de Kit preventivo contendo, um

nécessaire com compartimento para máscaras

usadas e limpas, álcool gel 70% individual, 8

máscaras de pano e tag orientativa.

• Vídeos orientativos esclarecendo as principais

dúvidas sobre a importância da imunização e

como surgem as novas variantes e o papel da

prevenção no combate à Covid-19.

• No mês de outubro de 2021, de forma gradativa

e segura, as atividades presenciais nos

departamentos e centros administrativos no

estado de São Paulo foram retomadas e na rede

de agências ocorreu o encerramento do rodízio

entre funcionários.

• Disponibilizamos uma Cartilha de apoio para o

Plano de Retorno, no Portal Corporativo, lives e

vídeos orientativos: o conteúdo abordado

oferece ao funcionário todas as orientações

necessárias para um Retorno Seguro ao trabalho

presencial, com dicas e informações importantes

sobre prevenção, proteção e apoio psicossocial.

• Pensando na saúde, prevenção e proteção dos

funcionários, os departamentos possuem

máquinas para lanches e pequenas refeições –

selfstores, sempre com orientações e protocolos

de higienização. Restaurantes internos estão

funcionando e os prédios administrativos estão

equipados com box de delivery para entrega das

refeições.

A Organização também adotou um protocolo

institucional, elaborado exclusivamente para que

todos tenham um retorno seguro as atividades

presenciais:
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meio on-line. Por meio do integra rh, nossos

funcionários podem acessar diversos conteúdos e

cursos oferecidos pela Unibrad.

Oferecemos para todos os nossos funcionários,

incluindo estagiários e aprendizes, testes opcionais

e gratuitos para detectar o Covid-19. Na primeira

fase de testes, especialistas coletaram amostras de

sangue nas agências bancárias. Atualmente todos

os funcionários da Organização podem realizar o

teste sorológico em qualquer laboratório da rede

credenciada Fleury ou em laboratórios parceiros em

todo o território nacional. O resultado é

compartilhado com o funcionário após 48h da

coleta, a depender da região, por meio de um

sistema digital.

Disponibilizamos canais de telemedicina para todos

os funcionários e dependentes do plano de saúde

de forma gratuita, por meio do APP da Bradesco

Saúde.

Em regiões críticas, com alto índice de casos

positivos de COVID, realizamos contatos ativos com

os funcionários, por meio da equipe de médicos e

enfermeiros, reforçando medidas de cuidado e

prevenção, monitorando estado de saúde e

verificando a necessidade de apoio psicossocial.

Todas as ações de foram compartilhadas com as

unidades de negócio nacionais e internacionais,

garantindo práticas alinhadas para toda

Organização, de acordo com as orientações locais.

Olhando para a sociedade, participamos de projetos

como o Heróis Usam Máscaras, que viabilizou a

produção de máscaras para a população, junto a

ONGs de mulheres costureiras. Prorrogamos os

prazos de pagamento de empréstimos para os

nossos clientes, facilitamos crédito para ajudar

pequenas e médias empresas a continuarem

pagando salários a seus funcionários.

Firmamos parcerias com diversas empresas e juntos

doamos quantias em dinheiro, com o intuito de

ampliar a capacidade de processamento de exames,

proporcionar kits de diagnostico rápido,

respiradores, tomógrafos, construção de hospitais

de campanha, itens de proteção para os

profissionais da saúde e demais equipamentos

hospitalares.

Para nossos clientes, oferecemos a possibilidade de

prorrogar em até 60 dias o pagamento das parcelas

de empréstimos e financiamentos, com taxa de

juros do contrato original mantida após o recálculo

de parcelas. Para pequenas e médias empresas,

financiamos folhas de pagamento por meio do

Programa Emergencial de Suporte a Emprego

(PESE), com 6 meses para vencimento da primeira

parcela, prazo de 30 meses para pagamento com

taxas de juros de 3,75%.

Ampliamos a capacidade de atendimento on-line,

via internet banking e mobile, proporcionando

agilidade, flexibilidade e eficiência. Reforçamos a

comunicação com nossos clientes, enviando SMS e

mensagens pelo aplicativo, sobre a disponibilidade

e uso dos canais digitais, bem como as novas

funcionalidades e serviços. No site institucional

(banco.bradesco/coronavirus/) está disponível um

guia completo com catálogo de orientações sobre

os produtos e serviços.

Disponibilizamos 36 mil gerentes de conta

equipados e prontos para realização de negócios e

transações, oferecendo consultoria a clientes por

áudio ou vídeo conferência, auxiliando a vida

financeira dos clientes e apoiando com crédito e

alongamento de dívidas.
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Desenvolvemos um vídeo com a Dra. Talita Almeida,

médica do trabalho e gerente do Programa de Bem-

Estar e Qualidade de Vida Bradesco, entrevistando

os doutores David Uip (Infectologista) e Ricardo do

Amaral (Psiquiatra). Em pauta, detalhes sobre

cuidados e prevenção da Covid-19, além dos

impactos emocionais relacionados ao isolamento

social.

Vale ressaltar que asseguramos o cumprimento da

Portaria nº 20 do Ministério da Economia/Secretaria

Especial de Previdência e Trabalho sobre medidas a

serem observadas visando à prevenção, controle e

mitigação dos riscos de transmissão da Covid-19

nos ambientes de trabalho.

No primeiro trimestre de 2022, seguindo as

recomendações dos órgãos de regulamentação

nacionais e internacionais (OMS, OIT, Ministério da

Saúde e ANVISA), portaria interministerial nº 17 e

portaria conjunta nº 20, a equipe de saúde do Viva

Bem intensificou seus esforços nos assuntos

relacionados a Covid-19, e adequou seus modelos

de protocolo preventivo, ganhando mais agilidade

na sua aplicação quando da incidência de casos

positivos nas dependências. O período de

quarentena preventiva foi reduzido de 14 para 10

dias em caso de diagnóstico positivo para Covid-19

ou em casos de contato com caso positivo, com a

possibilidade da redução deste período mediante

apresentação de teste negativo. Atendendo às

alterações foi implementado o processo de

higienização em substituição as sanitizações em

ambientes de trabalho, proporcionando a

continuidade do negócio, sem a necessidade do

fechamento do local mitigando riscos financeiros

sem deixar de assegurar a saúde dos funcionários,

colaboradores e clientes. Ainda em concomitância

com as portarias, o mapeamento para cumprir

quarentena preventiva foi limitado apenas aos

contatantes próximos (conforme definição da

portaria), diminuindo o número de funcionários em

quarentena/afastamento o que proporcionou uma

melhora nas relações com clientes que não

precisavam buscar outras unidades para

atendimento.

Houve um reforço nas comunicações e divulgações

dos canais de apoio e suporte aos funcionários e

núcleo familiar, e também das centrais de

telemedicina devido ao aumento do número de

casos pela variante Ômicron, no mês de janeiro. Por

meio do e-mail vivabem@bradesco.com.br e

através da URA de atendimentos, oferecemos total

apoio para resolução de dúvidas e orientações

sobre Covid-19, para os funcionários.

Monitoramentos dos cenários e gerenciamento de

indicadores para tomada de decisão sobre o plano

de retorno presencial, adotando o modelo híbrido

nos centros administrativos mantendo as medidas

de prevenção e acompanhando as flexibilizações

deliberadas pelas portarias nº 20 e 17 e órgãos

regulamentadores.

Em março, com a Lei 14.311, de 09/03/2022, que

previu o retorno das gestantes ao trabalho

presencial, o Banco Bradesco, pensando na saúde e

bem-estar dos funcionários, junto com a equipe de

saúde do Viva Bem, viabilizou contatos individuais

com as funcionárias, para avaliação do seu estado

de saúde de forma integral e também a sua

predisposição para um possível retorno, garantindo

assim maior segurança e qualidade de vida para a

gestante.
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Todos os funcionários do Bradesco têm acesso aos Seguros de

Vida em Grupo, Acidentes Pessoais e Assistência Funeral, com

coberturas diferenciadas e custos reduzidos. Funcionários

aposentados pelo INSS, dispensados sem justa causa, têm a opção

de continuar na apólice com custos subsidiados.

Nossos funcionários e seus dependentes dispõem de plano de

saúde e odontológico com padrão de internação em quarto

privativo totalmente custeados pelo Banco. A Bradesco Saúde

consolidou-se líder no mercado de saúde suplementar brasileiro,

devido à atenção dada às necessidades dos segurados e à parceria

com a rede referenciada.

O capital humano é uma prioridade estratégica

do Bradesco. 
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Realizamos anualmente a campanha de vacinação contra influenza

e H1N1 para todos os funcionários sem custo e para dependentes

com valor diferenciado. Em 2021, realizamos drive-thru na matriz

da Cidade de Deus para imunizar funcionários e dependentes de

forma segura no período da pandemia e seguimos com o modelo

de vacinação in loco na rede de agências e disponibilizamos

clínicas parceiras em todo o País. O total de funcionários e

dependentes vacinados em 2021 foi de 81.580.

O capital humano é uma prioridade estratégica do Bradesco,

reconhecemos no desempenho e no potencial realizador das

pessoas a base de sustentação dos negócios da Organização. Além

dos benefícios previstos em lei e na convenção coletiva dos

bancários, disponibilizamos para os funcionários vantagens

diferenciadas. Saiba mais no Relatório Integrado, entre as páginas

213 a 217.

Oferecemos aos nossos funcionários um Plano de Previdência

Complementar em que a Organização participa com 5% da

remuneração base do participante, inclusive sobre o 13º salário,

para aposentadoria.
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R e l a t ó r i o    d e    C a p i t a l    H u m a n o  

Insights e soluções orientadas por dados 

Inovação, 
Tecnologia e 
Analytics

A tecnologia faz parte de nossas vidas e com ela aprendemos, criamos, nos

comunicamos e tornamos o nosso cotidiano mais prático e em constante

evolução. E o que é mais importante: ganhamos tempo para priorizar o que

temos de melhor, as nossas capacidades essencialmente humanas.

6



Sempre estivemos motivados a acompanhar as mudanças da sociedade e do setor financeiro,

antecipando tendências e transformando os desafios em oportunidades. E dentro das operações de

Recursos Humanos não é diferente, estamos a todo momento pesquisando e implementando novas

tecnologias e metodologias capazes de potencializar a força das entregas de todos os nossos

subsistemas.

Contamos com áreas à frente dos projetos de pesquisa, inovação e análise de dados. Essas áreas

mantêm relação direta e constante com todas as outras estruturas, fomentando a adaptação e a

evolução do RH nas melhores práticas de mercado em busca, sempre, da elevação de nossa

contribuição no resultado e estratégia da Organização.

Um dos elementos que constituem a cultura do Bradesco é a 

inovação e o pioneirismo. 
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Responsável por apoiar e nortear a transformação digital do RH. Atua como uma consultoria interna

para transformação de produtos, processos e serviços de RH e no fomento e fortalecimento de

repertório em diversos temas relevantes para RH.

Mantém contato permanente com o mercado para conhecer soluções, realizar pesquisas exploratórias

em fontes específicas de RH, tecnologia, comportamento e outras.

Avalia cenários, considerando todos os dados de mercado e a realidade dos usuários envolvidos nas

atuais jornadas de RH, levanta hipóteses relacionadas a aplicação de determinada mudança ou

implantação, seus impactos na experiência dos funcionários e recomenda temas relevantes para as

áreas de RH apoiando em eventuais experimentações dessas soluções ou conceitos.

Atua como design da experiência do funcionário e guardião das jornadas de RH, fomentando por meio

dessa atuação o aculturamento das demais estruturas de RH.



Para amparar todo este movimento, em parceria

com as especialidades de RH disponibilizamos a

Trilha da Jornada Lean Digital, que entrega a

organização conteúdos voltados a gestão Lean

e as metodologias ágeis, por meio de

conteúdos curados para desenvolvimento de

soft skills e hard skills.

Para o ciclo de 2022 lançaremos um formato de

avaliação de competência e desempenho

adaptado aos modelos de trabalho de

empreendimentos ágeis, mais colaborativo e

tempestivo a realidade das vilas.

Como sustentação de toda essa atuação, temos

toda a equipe de consultores de RH treinados e

capacitados para entender e apoiar os líderes

na jornada de transformação lean digital.

Com advento das novas tecnologias e

metodologias somados ao olhar atento da

Organização, que acompanha de perto as

transformações em diversos contextos,

iniciou-se a Transformação Lean Digital, que

potencializa nossa jornada de transformação

digital por meio de uma esteira mais ágil e

conectada com as necessidades de nossos

clientes.

Para tal, implantamos dentro da estrutura de

Recursos Humanos a área de People Office,

um time multidisciplinar que promove, com

base em metodologias ágeis, a transformação

da experiência dos funcionários, lideranças e

cultura organizacional à luz do novo contexto

da Organização.

O People Office atua lado a lado com as

iniciativas dos mais diversos negócios,

mapeando a atuação de cada novo papel,

descobrindo as necessidades gerais e

especificas, buscando soluções para

conquistar o engajamento dos funcionários e

expandir o potencial das pessoas, acelerando

sua adaptação aos novos modelos de

trabalho.
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Em busca de garantirmos e aprimorarmos permanentemente a Gestão do nosso capital

humano atuamos para ofertar a melhor experiência aos nossos funcionários, acompanhando

seu ciclo de vida na organização, desde o momento de seu interesse em trabalhar conosco

até o encerramento de sua jornada conosco.

Contamos com um ecossistema de produtos e serviços de gestão do capital humano, equipes

especializadas, processos e indicadores que monitoram cada etapa das jornadas de carreira.

Focados no desenvolvimento do potencial de nossos talentos, buscamos compreender suas

necessidades, adaptar nossas ferramentas às melhores práticas de mercado e ofertar aos

nossos líderes informações de qualidade para tomada de decisão e o uso efetivo dos

mecanismos de gestão.

Fazendo uso das melhores práticas de People Analytics, nossa estrutura de engenheiro de

dados e especialistas em Business intelligence coletam, organizam e analisam os dados da

força de trabalho da organização, ofertando ao departamento de RH e aos líderes da

organização painéis e relatórios que subsidiem a tomada de decisão nos processos de gestão.

A área de Informações Gerenciais tem a missão de prover informações, indicadores e insights

que permitam as outras estruturas de RH e aos Líderes a tomada de decisão mais assertiva,

otimizando recursos e promovendo melhores resultados.

É formada por um time multidisciplinar que, com suas entregas, evidencia a importância da

informação e dos impactos positivos que são capazes de causar. Por esse motivo utilizamos

de ferramentas de otimização e técnicas de tratamento de dados que nos permitem lidar com

grande quantidade de informações sempre com integridade e agilidade.

São percursores em divulgar o valor e a eficiência de uma gestão orientada a dados (data

driven) e estão a todo o momento tecendo relações com as outras áreas de negócios do

departamento, apoiando às entregas com as melhores ferramentas e metodologias de análise

de dados.
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é realizada por meio da plataforma, com

acompanhamento total do RH e do gestor que

irá receber o novo funcionário.

O processo admissional agora é totalmente

digital e realizado por meio do integra rh.

Desenvolvemos opções para que durante o

envio dos seus documentos, o candidato já

receba as orientações para abertura de conta

corrente bancária, assim como a possibilidade

de realizar a abertura pelo App Bradesco, além

das instruções para selecionar a clínica médica

onde irá fazer o seu exame médico admissional.

Também adotamos o integra rh como

ferramenta principal de integração para novos

funcionários, com termos, aceites e cursos

iniciais.

Entre os recursos disponíveis, os funcionários

podem contar com todo o conteúdo fornecido

ou curado pela Unibrad, como cursos on-line e

presenciais, trilhas, playlists, comunidades de

aprendizagem, grupos de estudo, certificações,

hotsites e campanhas que potencializam a

disseminação do conhecimento e informações

organizacionais.

O processo de avaliação de Competências e

Desempenho também é realizado por meio da

plataforma, onde os funcionários registram

seus objetivos e realizam seu acompanhamento

ao longo do ano. Também podem realizar

O integra rh é a plataforma que concentra

todo o ciclo de desenvolvimento do capital

humano da organização, acompanhando a

jornada do funcionário e do líder, desde de sua

admissão até o encerramento de sua carreira

conosco. Tem como intuito abrigar as

ferramentas para fomentarmos o protagonista

da carreira e o autodesenvolvimento na

Organização.

A interface do usuário foi pensada

cuidadosamente para ser atraente, intuitiva e

destacar informações e temas estratégicos

para a gestão estratégica do capital humano.

Para dar destaque às ações, as páginas

customizadas contém informações detalhadas

sobre processos ou iniciativas de RH, que são

difundidos para toda a Organização de

maneira integral, garantindo a propagação dos

conteúdos e o autosserviço.

A jornada começa com o candidato, que da

nossa página de Trabalhe Conosco é

direcionado para o integra rh. Nossa estratégia

de atração e seleção de candidatos externos,

fez com que diversas melhorias fossem

adotadas para garantir uma melhor

experiência para o candidato, visibilidade

sobre as oportunidades de trabalho e

acompanhamento do processo seletivo. Toda

a jornada, desde a candidatura até o ingresso,
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organização. Também é possível construir

planos de desenvolvimento visando diferentes

objetivos profissionais de forma totalmente

integrada com os conteúdos da Unibrad.

Os resultados da plataforma mostram um

grande potencial centralizador para os

processos e comunicações de Recursos

Humanos.

registros de feedback social para qualquer

outra pessoa, utilizando os recursos de

medalhas e gameficação.

Fomentando o protagonismo, as funções de

gestão de carreira, com a possibilidade de

candidatura de funcionários para vagas

internas e recursos como o currículo, servem

de insumo para as ações de carreira interna da



O aprendizado com o trabalho remoto permitiu que, por meio de Acordo Coletivo de Trabalho com

o Movimento Sindical bancário nacional, fôssemos o primeiro banco de grande porte a assumir o

compromisso de adotar essa forma de trabalho após a pandemia. Em função da infecção humana

pelo novo Coronavírus, a aplicação do ACT, bem como o estabelecimento da política que regerá o

assunto passará a vigorar após o fim do Período de Emergência em Saúde Pública de Importância

Nacional (ESPIN).

Desde 2019, o Bradesco vem trabalhando para entender as particularidades e especificidades do

trabalho em home office. Esse estudo foi fundamental para que, nos anos seguintes a Organização

pudesse adotar um plano de contingência, alocando o quadro de áreas administrativas em trabalho

remoto, e a rede de agências em esquema de revezamento semanal dos funcionários (por se tratar

de um serviço essencial).

Ainda sobre esse tema, que considera a existência de um modelo híbrido de trabalho e a evolução

da vacinação, iniciamos a retomada do trabalho presencial no último trimestre de 2021, com o

quadro completo nas agências e em esquema de revezamento semanal nas áreas administrativas.
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R e l a t ó r i o    d e    C a p i t a l    H u m a n o  

Clareza de intensões

Políticas e Normas 
de Recursos 
Humanos

Ter clareza em relação às regras que norteiam o negócio, as práticas e os

relacionamentos é essencial para um convívio que pressupõe transparência,

respeito e sintonia de valores e propósitos.
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Temos diversas políticas e normas que retificam o compromisso da organização com as

temáticas de capital humano e gestão de pessoas, como:

 Política de Gerenciamento dos Recursos Humanos

 Política de Educação, Capacitação e Desenvolvimento

 Política Corporativa de Direitos Humanos

 Política de Diversidade e Inclusão

 Política de Nomeação e Sucessão De Administradores

 Política de Remuneração dos Administradores

 Norma do Sistema de Gestão de Responsabilidade Social Corporativa

 Requisitos da Norma do Sistema de Gestão de Responsabilidade Social Corporativa

Bradesco

Os documentos e mais informações podem ser conferidos no site de relações com

investidores.

https://www.bradescori.com.br/


manutenção de um ambiente de trabalho

salutar, que é um dos propósitos do Bradesco.

O Sistema de Gestão possui estrutura formal

para análise e tratamento das denúncias

recebidas pelo Canal Corporativo de Denúncias

da Organização, que está disponível aos

funcionários, colaboradores e demais partes

interessadas, com a prerrogativa de anonimato,

sigilo e confidencialidade. As denúncias

relacionadas a assédio moral e sexual,

discriminação, comportamento inadequado,

desvio de conduta, Segurança e Saúde

Ocupacional, exigências trabalhistas e

crescimento profissional são analisadas pelo

Grupo de Trabalho de Responsabilidade Social

do Departamento de Recursos Humanos,

formado por especialistas em gestão de

pessoas. Esse grupo se reúne semanalmente

para examinar as denúncias e definir

providências. Trimestralmente, é apresentado

um reporte consolidado das denúncias ao

Comitê de Integridade e Conduta Ética.

Além da auditoria interna para verificação de

conformidade do processo, o Selo de

Responsabilidade Social é validado anualmente

por auditoria de terceira parte, cujos resultados

são discutidos por meio de análises críticas, que

Esta Norma é um instrumento de aplicação do

compromisso do Bradesco com a legislação

aplicável às suas atividades, princípios e

direitos fundamentais na relação de trabalho e

outros compromissos, como Consolidação das

Leis do Trabalho – CLT, Normas

Regulamentadoras - NRs de Segurança e

Medicina do Trabalho, Convenção Coletiva de

Trabalho para as categorias vinculadas,

Convenções da OIT (Organização Internacional

do Trabalho) ratificadas pelo Brasil e aplicáveis

à Organização, Declaração Universal dos

Direitos Humanos, Convenção das Nações

Unidas sobre os Direitos da Criança e

Convenção das Nações Unidas para a

Eliminação de Todas as Formas de

Discriminação.

O objetivo do Sistema de Gestão de

Responsabilidade Social Corporativa é

aprimorar continuamente a qualidade das

relações e das condições do ambiente de

trabalho, ratificando o compromisso de

fortalecer o diálogo entre os funcionários,

colaboradores e a Organização para promover

um relacionamento aberto, em benefício do

bem-estar e da qualidade das relações dos

profissionais. É uma ferramenta para

valorização e elevação dos níveis de

relacionamento interpessoal para a
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Para reforçar o compromisso da Organização

em promover um ambiente de respeito e

acolhimento que propicie saúde, segurança e

qualidade nas relações, foi disponibilizada uma

trilha sobre assédio moral e houve a publicação

da carta aberta do Bradesco, reforçando nosso

compromisso com o enfrentamento a todas as

formas de assédio.

ocorrem em várias instâncias, alcançando

também níveis executivos, como os Comitês

de Sustentabilidade e Diversidade e de

Integridade e Conduta Ética.

Essa auditoria externa independente garante a

certificação das 317 agências da Capital e

Grande São Paulo e uma em Fortaleza, além

dos 15 sites distribuídos pelas principais

capitais brasileiras, incluindo a sede

administrativa no Núcleo Cidade de Deus, em

Osasco (SP). O escopo certificado envolve

cerca de 6.144 colaboradores e 23.687

funcionários, contudo, a estrutura de recepção

e tratamento de denúncias estende-se a todos

da Organização.

Respeitando o isolamento social justificado

pela pandemia, além das políticas e normas

publicadas no Sistema Normativo para todo o

quadro da Organização, as ações de

sensibilização foram adaptadas, mantendo os

vídeos e cursos sobre o tema de

Responsabilidade Social, conteúdos no Portal

Corporativo, divulgação por meio de e-mails

marketing e treinamento EAD para os

prestadores de serviços alocados nas

dependências do escopo certificado, além da

participação nos treinamentos virtuais de

formação de Gerentes Agência – 1ª Gestão.

. . . . .
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Trabalhamos com o princípio da equidade, com o

conceito de uma justiça fundamentada na

igualdade de direitos, se materializando na

preservação da individualidade e privacidade, não

admitindo a prática de quaisquer atos

discriminatórios como origem, condição social,

posição hierárquica, grau de escolaridade, religião,

crença ou filosofia de vida, deficiência, cor, raça,

gênero, orientação sexual, estado civil, situação

familiar, ideologia política ou associação com

entidades de classe.

A Organização expressa o compromisso com os

Direitos Humanos, Direitos da Criança e Direitos

Fundamentais do Trabalho, em alinhamento à

Política de Gerenciamento dos Recursos

Humanos da Organização Bradesco, por meio dos

requisitos:

1. Jovens Aprendizes

2. Trabalho Digno

3. Relações de Trabalho

4. Diversidade e Inclusão Social

5. Relações com Sindicatos

6. Jornada de Trabalho

7. Saúde, Segurança e Bem-Estar

8. Sistema de Gestão

Especificamente sobre a aplicação dos requisitos

Jornada de Trabalho e Saúde, Segurança e Bem-

Estar, consideramos padrões de excelência das

condições de trabalho com vistas a garantir a

segurança e a saúde ocupacional de nossos

funcionários, estagiários e colaboradores, além

do atendimento aos requisitos legais e

convencionais aplicáveis à jornada de trabalho.
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Criado no 2º. Semestre de 2019, o Programa de Consequências evoluiu ao longo de 2020 e, em

setembro/2021, teve a sua nomenclatura alterada para Programa de Condutas Esperadas, como

um reforço ao incentivo à cultura da ética e ênfase nas boas práticas, alinhadas às orientações

do Código de Conduta Ética, ao Regulamento Interno, ao Programa de Integridade, à Política e

Norma de Consequências e demais Políticas e Normas internas e externas aplicáveis às

atividades do Bradesco.

O registro eletrônico de medidas disciplinares aplicadas permite a consolidação das

informações para análise e estabelecimento de ações de comunicação, aculturamento,

capacitação e melhorias de processos internos e da qualidade dos produtos e serviços

colocados à disposição dos clientes do Bradesco.
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