Apresentação
O Relatório de Sustentabilidade do Bradesco
é um dos mais importantes instrumentos de
comunicação de nossas iniciativas no campo do
desenvolvimento sustentável para os públicos
com os quais nos relacionamos e para a sociedade
em geral e é fundamental como ferramenta de
acompanhamento de nossos negócios. O Relatório
expressa o nosso compromisso com o tema e
reforça a difusão de uma cultura empresarial de
responsabilidade socioambiental.

R e l ató r i o d e
s u s t e n ta b i l i da d e
2012

O aprimoramento contínuo do processo de relato
de nossas práticas nos levou a adotar em 2006 as
diretrizes internacionais da GRI (Global Reporting
Initiative) para a elaboração do documento.
As iniciativas apresentadas neste Relatório estão
também alinhadas às diretrizes do Pacto Global
das Nações Unidas, do PRI (Principles for
Responsible Investment), dos Princípios do
Equador, do Carbon Disclosure Project (CDP) e
do Protocolo Verde. O Relatório incorpora ainda
parâmetros de sustentabilidade exigidos pelo
Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE
(da BM&FBovespa), pelo Dow Jones Sustainability
Index, pelo Índice Carbono Eficiente (ICO2,
também da BM&FBovespa), índices dos quais
o Bradesco faz parte desde 2005, 2006 e 2010,
respectivamente.
O presente relato apresenta uma ampla visão das
nossas operações, das iniciativas e dos avanços
conquistados em 2012 nas dimensões social,
ambiental e econômica, e aponta as nossas
perspectivas para 2013. Igualmente, traduz o
nosso engajamento na transversalidade do tema
em nossas estratégias e ações, assim como na
disseminação da cultura da sustentabilidade,
como parte integrada ao processo de gestão, e não
apenas como conceito, em toda a Organização.
Além do Relatório de Sustentabilidade, nossos
públicos têm à disposição o Relatório Anual
e o Relatório de Demonstrações Financeiras,
com informações acerca do desempenho
econômico-financeiro referentes ao exercício
de 2012, disponíveis nos sites Banco do Planeta
(bancodoplaneta.com.br) e de Relações com
Investidores (bradescori.com.br).
Boa leitura!
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(1) Os dados do Bacen de dez/12 são preliminares
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(3) Data-base: nov/2012
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3.809
13
43.053
1.301
47.834

* Quantidade de máquinas em Pontos Externos
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Mensagem da Presidência
Em 2012, as principais autoridades
monetárias mundiais focaram a
atuação na preservação da liquidez dos
mercados, melhorando as perspectivas
macroeconômicas futuras. O Brasil
encontra-se apto para se beneficiar dessa
melhora, em função, principalmente,
da evolução ocorrida na última década,
resultando em estabilidade econômica e
ganhos na qualidade de vida da população.
No sistema financeiro, as mudanças
ocorridas nos últimos anos têm feito com
que as instituições dediquem atenção aos
processos e fluxos das operações, ao mesmo
tempo em que buscam ampliar o portfólio
de serviços oferecidos aos clientes.
Na Organização Bradesco, continuamos
firmes no propósito de contribuir para
o desenvolvimento sustentável do País,
sempre orientados pelos nossos objetivos
tradicionais de aumento da população
bancarizada e democratização do crédito.
Buscamos, a cada ano, manter um saudável
equilíbrio em nossos negócios: produtos e
serviços bancários, seguros, previdência,
capitalização e títulos e valores mobiliários,
bem como financiamento de atividades de
elevado potencial de geração de empregos.
Estamos, além disso, sempre atentos aos
princípios do Pacto Global, do qual somos
signatários desde 2005.
O Bradesco está presente em todas as regiões
do território nacional. Em 31 de dezembro,
chegamos à expressiva marca de 56.798
pontos de atendimento, incluindo Agências
e Postos de Atendimento no País, Agências
e Subsidiárias no Exterior, Pontos do
Bradesco Expresso, Postos de Atendimento
Eletrônico e Pontos Externos da Rede de
Autoatendimento Dia & Noite.
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Essa estrutura de elevado alcance está
associada a valores como confiabilidade,
qualidade, segurança, políticas
diferenciadas de sustentabilidade e melhores
práticas de governança corporativa. No ano,
importantes reconhecimentos em prêmios
e rankings nacionais e internacionais, em
publicações como The Banker, Euromoney,
Latin Finance e Newsweek, promoveram
o Bradesco a uma posição de destaque no
setor bancário brasileiro e mundial.
Temos consciência de que o movimento a
favor da sustentabilidade deve ser contínuo
e gradativo. O Relatório de Sustentabilidade
aborda os resultados das metas que
assumimos em 2012, bem como as propostas
para 2013. Por meio dele, a Organização
busca registrar e divulgar os progressos
obtidos no campo da sustentabilidade e
prestar contas aos nossos investidores e
acionistas e à sociedade em geral.
O Bradesco esteve presente na Rio+20 –
Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável, realizada em
junho de 2012, no Rio de Janeiro. A inclusão
financeira, uma de nossas prioridades de
atuação empresarial, foi o tema central
do painel que promovemos naquele
evento. Também em 2012, e pela terceira
vez, patrocinamos o Fórum Mundial de
Sustentabilidade, em Manaus, fortalecendo
o compromisso e ampliando a nossa
participação nas discussões globais sobre
as questões socioambientais.
Para ratificar esse direcionamento,
estamos presentes em importantes índices
de sustentabilidade. Em setembro, fomos
novamente selecionados para integrar o
Dow Jones Sustainability World Index
(DJSI), da Bolsa de Valores de Nova York,

uma seleta lista que engloba companhias
que apresentam as melhores práticas
para o desenvolvimento sustentável.
Em novembro, fomos selecionados mais
uma vez para fazer parte do Índice de
Sustentabilidade Empresarial (ISE), da
BM&FBovespa, que reúne as companhias
com os melhores indicadores e desempenhos
em sustentabilidade empresarial no País.
Por fim, em janeiro de 2013 tivemos a
confirmação de que permanecemos na
lista das empresas que compõem o Índice
Carbono Eficiente (ICO2), uma iniciativa
da BM&FBovespa e do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) com a finalidade de estimular
as companhias a trabalhar para uma
economia de baixo carbono.
No dia a dia, a atuação de nossas equipes
tem sido fundamental. Temos investido,
consistentemente, em ações voltadas para
um ambiente de trabalho cada vez melhor
e para o desenvolvimento profissional
de nossos colaboradores. De todos eles,
agradecemos o apoio e a dedicação.

Lázaro de Mello Brandão
Presidente do Conselho de Administração

Luiz Carlos Trabuco Cappi
Diretor-Presidente
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Visão de Sustentabilidade

Barco Voyager III, que navega entre os municípios de Manaus e Tabatinga, no Amazonas

Nos últimos anos, os fundamentos da economia brasileira melhoraram de
forma significativa, resultando em redução da volatilidade macroeconômica,
elevação do patamar de crescimento e melhor distribuição de renda.
O País não está imune ao que ocorre
com a economia global, mas as
perspectivas de longo prazo têm se
mantido favoráveis, sustentadas por
um quadro no qual o emprego e a
renda crescem em ritmo elevado, o
volume de crédito se expande em ritmo
sustentável e compatível com os riscos
e a intensa mobilidade social amplia
o mercado consumidor e a escala
dos negócios. Cabe destacar também
as oportunidades provenientes da
exploração do pré-sal e dos eventos
esportivos dos próximos anos como
fatores de incentivo aos investimentos.
Mais recentemente, as preocupações
têm se voltado para temas mais básicos,
como a infraestrutura e a redução dos
custos de produção.
Levantamento da Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República
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aponta que 36 milhões de pessoas
ingressaram na classe média nos últimos
anos. Desse número, 55% são jovens,
o que destaca o peso da nova geração,
principalmente graças ao maior acesso
à educação. Outro dado importante: no
mercado de trabalho brasileiro, 53% dos
ingressantes são mulheres.
O levantamento sinalizou ainda
que a classe média brasileira é
responsável por injetar mais de
R$ 1 trilhão na economia anualmente.
A força do mercado doméstico coloca
nosso País entre as economias mais
sólidas do mundo.
Desde suas origens, a Organização
Bradesco é comprometida com o
desenvolvimento socioeconômico do
País. De forma permanente, buscamos
a sustentabilidade na gestão, nos

negócios e nas práticas do dia a dia.
Com isso, almejamos crescer de
forma continuada e sustentável, com
respeito aos públicos com os quais nos
relacionamos, às comunidades em que
estamos presentes e ao meio ambiente.
Estamos alinhados às melhores práticas
mundiais de sustentabilidade e de
governança corporativa, com destaque
para: Pacto Global, PRI (Principles for
Responsible Investment), Princípios do
Equador, Carbon Disclosure Project e
Protocolo Verde. Em 2012, participamos
da Rio+20, colaboramos no edital do
Banco Central do Brasil, que propõe a
adoção de políticas de sustentabilidade
pelas instituições financeiras a partir
de 2013 e participamos das discussões
realizadas no âmbito da Associação
dos Princípios do Equador com foco
na revisão do compromisso.

Os pilares da sustentabilidade no Bradesco
Nossas diretrizes, estratégias e ações de sustentabilidade são
orientadas pelas melhores práticas de governança corporativa
e estão alicerçadas em três pilares, que constituem a essência
de nossa Visão de Sustentabilidade: Finanças Sustentáveis,
Gestão Responsável e Investimentos Socioambientais.

Foram instalados pontos de
atendimento em comunidades de
baixa renda, entre elas:
Mangueira e Chapéu
Mangueira, ambas localizadas
no Rio de Janeiro

O Bradesco investiu
R$ 222,5 milhões em apoios
e patrocínios de eventos
socioculturais em
todo o Brasil

Os alunos são
estimulados a refletir
sobre o desenvolvimento
social da região: a
conservação do meio ambiente,
o respeito à diversidade,
o consumo consciente, a
importância do trabalho, a
preocupação com a saúde
e a valorização
da pluralidade
cultural

Ofertar à
comunidade
a possibilidade do
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de qualidade pela
Fundação Bradesco
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seus clientes produtos
de crédito que levam em
consideração os
Aprimorar a
aspectos socioambientais
disponibilização
no momento
de produtos e serviços
de sua concessão:
adequados às necessidades
shopcredit.com.br
dos clientes, levando em
consideração os
aspectos
Produtos
socioambientais

e Serviços

Gestão de
Riscos Socioambientais

Aumentar
as operações
analisadas
seguindo critérios
socioambientais

Foram incluídas as
operações de crédito
imobiliário com valor
igual ou acima de
R$ 30 milhões
nas avaliações
socioambientais

ve

l
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Apoiar iniciativas
de recuperação de
áreas degradadas
em ecossistemas
ameaçados

Meio
Ambiente

Ampliar a
presença da
Rede de
Atendimento
no Brasil
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Por meio da parceria
com a SOS Mata Atlântica,
até 2012, os recursos
captados já contribuíram
para o plantio de mais
de 33 milhões de mudas
de árvores nativas
no bioma, o que equivale
à recuperação de
19 mil hectares

Em 2012, do total de
contas abertas para
pessoa física 33,66%
foram de clientes
das classes D e E

sá

Por meio da
Promover a
Fundação Amazonas
inclusão social
Sustentável (FAS),
de jovens por meio
o Banco contribuiu para
do esporte
a manutenção de 15
unidades de conservação
ambiental no estado
do Amazonas, que
Apoiar iniciativas de
cobriu área equivalente
conservação de áreas
a 10,5 milhões
naturais remanescentes
de hectares
dos ecossistemas
ameaçados

Apoiar diversos tipos
de manifestações
culturais por meio
de doações
e patrocínios

imentos Socioa
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i

Atendimento de mais
de 2 mil meninas pelos
Núcleos de Formação
no Bradesco Esportes e Educação

s
Gestão Re
Gestão

po

n

Gestão de
Públicos
Estratégicos

Disseminar e
incorporar a cultura
da sustentabilidade

Ambiental
Direcionar
esforços e recursos ao
Ser reconhecida
desenvolvimento das Escolas
como uma das melhores
da Fundação Bradesco como
empresas e a melhor
forma de promover melhorias
instituição financeira
Trabalhar em
em todos os segmentos
para trabalhar
parceria com
de ensino em
Gerar mais
no Brasil
fornecedores
para
que atua
valor com
Na educação
disseminar
menos impacto
básica, desenhou novas diretrizes
boas práticas
ambiental
institucionais para nortear o trabalho
socioambientais
(reorganização da proposta pedagógica).
Elaborou uma proposta
pedagógica de reformulação
Diversas iniciativas em andamento
do ensino médio
têm contribuído para esse objetivo,
16% das ações do
com destaque para o Programa de
Plano Diretor de
Avaliação e Monitoramento Socioambiental
Ecoeficiência foram
de Fornecedores, o Programa de
concluídas e 36%
Engajamento de Fornecedores no âmbito
estão em andamento
da Norma SA 8000 e a colaboração com

O Programa de
Ecoeficiência conta
com a presença
de departamentos
e empresas ligadas e foca
discussões que visam
alinhar a questão ambiental
e a questão financeira
dentro da Organização

Pilar
Pilar
Pilar
Temas
Objetivos
Ações em 2012
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Planejamento estratégico
de sustentabilidade
Iniciamos, em 2011, o processo
de planejamento estratégico de
sustentabilidade que, numa primeira
fase, contou com encontros com a Alta
Direção da Organização, incluindo
o Diretor-Presidente e membros do
Conselho de Administração e da
Diretoria. O objetivo dessa primeira
fase foi alinhar posicionamentos
e entender as expectativas das
lideranças com relação aos temas
ligados à sustentabilidade.
Na primeira fase do planejamento,
foram apontados alguns direcionadores
fundamentais para a Organização:
■■

■■

■■

■■

■■

Sustentabilidade ligada aos
negócios: fortalecer o conceito
de que a sustentabilidade está
atrelada aos negócios e ao retorno
financeiro de longo prazo e que deve
ser traduzida de forma concreta e
relevante para os stakeholders.
Inclusão com educação: trabalhar
a educação no contexto da inclusão
financeira.
Democratização e presença: aliar os
valores da capilaridade do Bradesco
com a democratização dos serviços e
produtos bancários e de seguros.
Inovação para inclusão: ter
produtos, serviços e soluções
adequados às necessidades de seus
diversos segmentos de clientes.
Poder transformador no Brasil e na
sociedade: ratificar o posicionamento
de instituição comprometida com o
desenvolvimento do País.

Em 2012, tivemos o segundo ciclo
de Encontros de Engajamento
de Stakeholders, nos quais foram
realizados diálogos com stakeholders,
incluindo funcionários, especialistas
8

externos em sustentabilidade e
outros convidados. O objetivo desses
encontros foi identificar oportunidades
de avanços, em temas prioritários,
que respondam às expectativas dos
diversos públicos e da Organização.
Foram coletadas contribuições e/ou
apontamentos, que foram considerados
no planejamento estratégico de
sustentabilidade, em sua segunda fase.
Realizados nos dias 11 e 12 de abril, os
encontros contaram com a presença
de 63 participantes. Os resultados
foram apresentados na reunião de
junho de 2012 do nosso Comitê
Executivo de Sustentabilidade e seus
avanços estão sendo acompanhados
trimestralmente pelo Comitê. De forma
cíclica, conforme prescreve a Norma
AA1000, os resultados, as avaliações e
a forma de gerenciamento dos temas
prioritários serão constantemente
chancelados com a Alta Direção e
multiplicados entre os stakeholders.
Mais detalhes sobre os encontros
no item Ciclo de Engajamento de
Stakeholders, a seguir.

Política Corporativa
de Sustentabilidade
De maneira geral, a Política Corporativa
de Sustentabilidade norteia nossa
atuação em todos os níveis de
atividades e relacionamentos e subsidia
as deliberações do Comitê Executivo
de Sustentabilidade, bem como todas
as iniciativas e práticas da Organização
em termos socioambientais. Contribui
também para a inserção do tema em
outras políticas da Organização.
Essa Política é disseminada, por meio
de iniciativas de conscientização e
comunicação, para o público interno e
para todos os demais públicos com os
quais nos relacionamos.

No contexto das ações englobadas
no planejamento estratégico de
sustentabilidade que está sendo
conduzido na Organização, a Política
está sendo revista, à luz do processo
estruturado de engajamento de
stakeholders. A conclusão dessa
revisão, que estava prevista para 2012,
foi postergada em função de novos
parâmetros, como as discussões sobre
o aprimoramento dos Princípios do
Equador e a divulgação de uma minuta
preliminar de resolução pelo Banco
Central do Brasil, a ser publicada em
2013, que prevê que as instituições
financeiras estabeleçam e mantenham
políticas de sustentabilidade. Em
decorrência das mudanças esperadas
para 2013, realizaremos adequações
e/ou atualizações em nossa Política
Corporativa de Sustentabilidade,
a fim de implantarmos uma nova
versão em 2013.

Ciclo de Engajamento
de Stakeholders
Por conta da complexidade de nossa
gama de relações, é importante
identificar as expectativas desses
públicos em relação à nossa atuação.
Nesse contexto, realizamos, em abril,
o segundo Ciclo de Engajamento de
Stakeholders. Para o processo de
escolha dos representantes de
stakeholders que iriam participar
do ciclo de encontros, observamos
o seguinte:
■■

■■

Público interno: foram selecionadas
pessoas de diferentes áreas, conforme
o perfil, o cargo e a expertise, de
acordo com os temas priorizados.
Externamente: foram selecionadas
pessoas com relacionamento e
envolvimento com o Bradesco, dentro
dos públicos considerados prioritários
pela Organização.

O processo de definição dos temas
prioritários para a consulta aos stakeholders
foi baseado nos seguintes vetores:
desempenho da Organização no Dow
Jones Sustainability Index, Matriz de
Relevância (materialidade) utilizada no
Relatório de Sustentabilidade 2011 e Política
Corporativa de Sustentabilidade (ambos
em estudo para revisão em 2013). Os temas
priorizados foram: Riscos Socioambientais;
Relacionamento com Clientes; Inclusão
Financeira; Investimento Social Privado;

Mudanças Climáticas, Gestão Ambiental
e Ecoeficiência; e Ética, Transparência
e Governança Corporativa.
Os principais resultados estão resumidos
a seguir, separados em duas tabelas:
■■

■■

Aplicar = com recomendações que
podem ser cumpridas no curto prazo.
Integrar = com recomendações que
necessitam de um planejamento de
médio prazo.

Aplicar - curto prazo
Tema

Comentários na visão dos stakeholders

Posicionamento do Bradesco

Especialistas

“A estratégia de sustentabilidade do Bradesco pode
ficar mais clara, com a integração de conceitos
da Visão aos pilares de sustentabilidade.”

Há um processo de aprimoramento do posicionamento de sustentabilidade
do Bradesco em andamento. O ano de 2012 trouxe variáveis fundamentais
a serem incorporadas nesse processo, como: resultados do Ciclo de
Engajamento de Stakeholders, a Rio+20 e as novas normativas do Banco
Central. Considerando essas premissas, a nova Política de Sustentabilidade
será apresentada em novembro de 2013. O próximo Relatório trará o
resultado final da revisão do posicionamento de sustentabilidade.

Mudanças
Climáticas,
Gestão
Ambiental
e Ecoeficiência

“Com relação às práticas de ecoeficiência, aprimorar
a publicação de indicadores, métricas e metas.”

Está em estudo, no grupo de trabalho de Ecoeficiência, a
inclusão de métricas nas ações de ecoeficiência, visando
quantificar informações sobre a redução de custos. O resultado
desse trabalho será apresentado no próximo Relatório.

Relacionamento
com Clientes

“O estímulo ao crédito, que aumenta o consumo, é um
dos principais fatores de reclamação no Procon, pois os
consumidores não têm o mesmo padrão de informação.
Sob esse aspecto, o aprimoramento do processo
de engajamento de clientes, por meio, por exemplo,
de iniciativas como o Conselho de Clientes, poderia
apoiar a solução de questões como essa.”

Estamos estudando a criação de um Conselho de Clientes, com o
intuito de criar mais um canal de comunicação direta em que:
I. os clientes possam manifestar suas necessidades e expectativas; e
II. antecipar soluções de melhoria no atendimento, processos,
produtos e serviços, proporcionando inovações.

Ética,
Transparência
e Governança

“Evoluir nas formas de integração entre a estratégia
comercial e a de sustentabilidade, o que contribuiria para
aumentar ainda mais o nível de transparência ao mercado.”

Criamos uma Comissão Multidepartamental de Trabalho, com o objetivo
de estudar formas de relacionar os aspectos econômico-financeiros aos
socioambientais da Organização, por meio de uma abordagem unificada.

Inclusão
Financeira

“Para ajudar a medir o impacto positivo da
educação financeira nos negócios, poderiam
ser criadas métricas específicas.”

Por meio da Comissão Multidepartamental de Educação Financeira,
iremos estudar a possibilidade da criação de indicadores específicos
para mensurar os resultados de nossas ações de educação financeira.

Investimento
Social Privado

“Por suas características específicas, o investimento
social privado dá a impressão de estar dissociado dos
outros pilares de sustentabilidade do Banco. Recomendase, assim, reforçar a conexão da Visão e dos pilares
de sustentabilidade com a estratégia do Banco.”

Vide a nova abordagem do pilar Investimentos
Socioambientais deste Relatório.

“Reforçar o processo de divulgação de informações sobre
gestão de risco socioambiental, para que os stakeholders
possam avaliar melhor as práticas. Outra iniciativa que
Riscos
Socioambientais poderia contribuir para a gestão do risco socioambiental
seria a criação de políticas setoriais, ou seja, que confiram
tratamento diferenciado aos mais diversos fatores de risco.”

A divulgação será pautada nas melhores práticas previstas pelo GRI em sua
versão mais atual (G4), bem como na atualização dos Princípios do Equador.
Quanto às políticas que conferem tratamento diferenciado
às questões socioambientais, reconhecemos a importância
dessa ação e, em 2013, daremos publicidade a duas
políticas relevantes em face do risco socioambiental.
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Integrar - médio prazo
Tema

Comentários na visão dos stakeholders

Posicionamento do Bradesco

Inclusão
Financeira

“O microcrédito produtivo e orientado brasileiro é um caso
à parte, pois é distinto dos demais países; há poucas
organizações que estão explorando essa oportunidade.”

Estruturamos um Programa de Microcrédito Produtivo e Orientado, com
atuação em algumas comunidades de São Paulo. Em 2013, a meta é aprimorar
e expandir a oferta por intermédio de estrutura própria e também por repasses
para instituições de microfinanças (Oscips, SCMEPPs e cooperativas).

Relacionamento
com Clientes

“Pressão para vendas gera venda irresponsável, e o
cliente pode ter de lidar com problemas lá na frente.”

Por meio da realização de diversas ações de educação financeira, inclusive com
cursos de Finanças Pessoais disponíveis na Internet, temos procurado orientar
os clientes sobre o uso do crédito de forma responsável e temos reforçado,
em nossos treinamentos com gerentes da Rede, a necessidade de oferta de
produtos e serviços de acordo com o perfil e as necessidades dos clientes.

“Seria importante reforçar a avaliação de variáveis
socioambientais no rating de crédito. Ao mesmo
Riscos
tempo, poderiam ser estabelecidos incentivos
Socioambientais
para os clientes que atuam de forma criteriosa
na gestão de seus riscos socioambientais.”

Em 2013, serão iniciados os trabalhos de aplicação do questionário
socioambiental para elaboração do rating socioambiental dos clientes
para alguns setores e para determinados segmentos de clientes. Após a
efetividade de implantação do questionário, ele será gradualmente expandido.

Investimento
Social Privado

“Como sugestão de aprimoramento do processo,
potencializar o investimento social privado, por
meio do engajamento de parceiros, buscando
oportunidades atreladas ao negócio.”

Vide a nova abordagem do pilar Investimentos Socioambientais deste Relatório.

Ética,
Transparência
e Governança

“A comunicação do ‘Banco do Planeta’ pode ser
readequada e ter nova configuração, especialmente
por contarmos com stakeholders cada vez
mais críticos e reguladores mais ativos.”

A revisão da comunicação em sustentabilidade está atrelada ao processo
de evolução do posicionamento do Bradesco no que tange ao tema.

Mudanças
Climáticas,
Gestão
Ambiental e
Ecoeficiência

“A preocupação que o Banco vem demonstrando
com os seus fornecedores, no que se refere à
proatividade em melhores práticas socioambientais,
poderia ser estendida às relações com os clientes.”

Está em estudo um conjunto de ações (de comunicação e treinamento)
visando sensibilizar clientes quanto à importância do tema.

Vale destacar ainda que os Encontros de
Engajamento de Stakeholders serviram
de base para realização de um workshop
interno, em junho, que contou com a
participação de funcionários de diferentes
áreas envolvidas nos temas prioritários
abordados no evento. O objetivo
foi avaliar as recomendações e os
apontamentos resultantes dos
encontros e traçar planos de ação
que contemplassem as demandas
consideradas mais estratégicas.
O material desses encontros também
servirá de base para nortear o ciclo de
engajamento para 2013.

Diretor-Presidente e é coordenado
por um Diretor Gerente.
Conselho de
administração

Diretor-Presidente

Diretor
Vice-Presidente

Diretor Gerente

Diretor Adjunto

Governança da sustentabilidade
No Bradesco, a principal instância para
a discussão dos grandes temas ligados à
sustentabilidade é o Comitê Executivo
de Sustentabilidade, que se reporta ao
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Depto. de Relações
com o Mercado – Áreas
de RSA e GMSP*

Comitê Executivo
de Sustentabilidade

* Responsabilidade Socioambiental e
Gestão e Monitoramento Socioambiental de Projetos

O Comitê é composto por
Diretores Executivos e Diretores
Departamentais, e se reúne, no
mínimo, trimestralmente. Conta
com a participação de dois membros
do Conselho de Administração,
como convidados.
Os temas relacionados à
sustentabilidade são tratados além
do escopo do Comitê Executivo
de Sustentabilidade e das áreas
específicas de sustentabilidade.
Permeiam também outros comitês
executivos, tais como o Comitê de
Ética e os Comitês Executivos de
Crédito e de Eficiência. Além disso,
as pautas sobre o assunto estão
inseridas no planejamento
estratégico de todas as diretorias.
Para acompanhar o progresso da
inserção da sustentabilidade em
nossa gestão e em nossas práticas,
adotamos os indicadores econômicos
e socioambientais do Dow Jones
Sustainability Index – DJSI, do Índice
de Sustentabilidade Empresarial –
ISE (da BM&FBovespa) e do Índice
Carbono Eficiente (ICO2, também
da BM&FBovespa), bem como da
Global Reporting Initiative (GRI), do
Carbon Disclosure Project (CDP) e do
Protocolo Verde. Esses indicadores
são periodicamente atualizados pelos
departamentos e empresas ligadas
da Organização e centralizados pelo
Departamento de Relações com o
Mercado (DRM), que assessora o
Comitê Executivo de Sustentabilidade.
O Comitê delibera sobre as estratégias
de atuação da Organização, em
linha com a Política Corporativa de
Sustentabilidade, e acompanha os
resultados por meio de suas reuniões.

Estratégia de inclusão

Estratégia empresarial

A inclusão financeira é uma das
prioridades de nossa atuação
empresarial. A presença do Bradesco
em todos os municípios do País permite
absorver a demanda gerada pela
mobilidade social experimentada pelo
Brasil nos últimos anos, incluindo cada
vez mais cidadãos no sistema financeiro.

Desde o início de nossas atividades,
temos como filosofia ser um Banco
de portas abertas, receptivo a todos
os clientes, independentemente de
condição financeira. Dessa forma,
nossa estratégia comercial de crescer
promovendo a inclusão social está
intimamente ligada à nossa orientação
para a sustentabilidade.

Contamos também com iniciativas
voltadas à acessibilidade (seja física
ou digital) e ao desenvolvimento
e à oferta de produtos e serviços
específicos, além de maior acesso a
crédito e ações de educação financeira.
Neste último item, buscamos focar o
uso responsável do crédito e dos demais
produtos e serviços que oferecemos
à população, bem como na gestão
adequada das finanças pessoais.

Veja mais detalhes no nosso Relatório
Anual 2012.

Mais informações sobre as diretrizes
e as ações de inclusão financeira do
Bradesco estão no capítulo Finanças
Sustentáveis deste Relatório.

Posto de Atendimento na Comunidade de Cantagalo, Rio de Janeiro (RJ)
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Adesão espontânea a compromissos
Aderimos a diversos compromissos voluntários, nacionais e internacionais,
relacionados à sustentabilidade empresarial, entre os quais:

2000

2004

2005

2006

objetivosdomilenio.org.br

equator-principles.com

pactoglobal.org.br

cdproject.net

2008

2008

2009

2009

PROTOCOLO
VERDE
Setor Bancário
icmec.org

cdproject.net

empresaspeloclima.com.br

febraban.org.br/protocoloverde

2009

2010

2011

2012

PROTOCOLO DO
SEGURO VERDE
Setor Seguros
conseg.org.br

PSI
Principles
for Sustainable
Insurance

unpri.org

unepfi.org

unepfi.org/psi/

Participação em grupos, fóruns e câmaras temáticas
Além dos compromissos voluntários, participamos de grupos
e fóruns específicos, dentre os quais destacamos:

Rio+20
Fórum Mundial de Sustentabilidade
Grupo de Trabalho Empresas
e Direitos Humanos
Fórum de Longevidade

Biodiversity for Banks (B4B)

Reunião Anual sobre os
Princípios do Equador

IFC Community of Learning
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Marcamos presença na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 2012, a
Rio+20, realizada em junho na cidade do Rio de Janeiro. Mais detalhes no item específico, a seguir.
Pela terceira vez, fomos patrocinadores e participantes do Fórum Mundial de Sustentabilidade, realizado
em Manaus, no Amazonas, que teve como tema Economia Verde e Desenvolvimento Sustentável.
Assuntos como mudanças climáticas e preservação da floresta foram destaques no evento.
Coordenado pelo Instituto Ethos, o grupo foi criado em 2012, com a publicação da Carta Empresarial pelos
Direitos Humanos e pela Promoção do Trabalho Decente. O Bradesco, membro da iniciativa, assinou em conjunto
com os demais integrantes do grupo o compromisso estabelecido pelas diretrizes expostas na carta.
Visando fomentar o debate e a conscientização da sociedade sobre a longevidade, o Grupo Bradesco Seguros
promoveu a VII edição do Fórum da Longevidade, com o tema Economia da Longevidade. Nesse Fórum, houve a
entrega dos Prêmios Longevidade Bradesco Seguros – Jornalismo e Histórias de Vida, em sua segunda edição.
Participamos do Biodiversity for Banks, que é uma iniciativa, coordenada pela Associação dos
Princípios do Equador, pelo World Wildlife Fund (WWF) e pelo Business and Biodiversity Offsets
Program (BBOP), que visa apoiar as instituições financeiras a superar os desafios de incorporar os
riscos à biodiversidade e aos serviços dos ecossistemas em suas decisões de crédito.
Participamos da reunião anual da Associação dos Princípios do Equador, em Washington D.C. O evento reuniu
representantes de mais de 50 instituições financeiras signatárias do compromisso e teve como principal tema o
processo de revisão dos Princípios do Equador, em curso desde o início de 2011. Atuamos ativamente nesse processo,
por meio do engajamento em grupos de trabalho focados na avaliação de oportunidades de melhoria dos Princípios.
Participamos do evento Community of Learning, organizado anualmente pela International Finance Corporation
(IFC), braço privado do Banco Mundial. O encontro promoveu a troca de experiências entre as instituições
financeiras que empregam os padrões de desempenho de sustentabilidade social e ambiental da IFC.

Índices de sustentabilidade
O Bradesco está presente em diversos
indicadores. Pelo sétimo ano consecutivo,
foi selecionado para integrar o seleto grupo
de 340 empresas que compõem o Dow Jones
Sustainability World Index (DJSI), ou Índice
Dow Jones de Sustentabilidade, composto
pelas companhias que apresentam o melhor
desempenho no campo da sustentabilidade.
No âmbito nacional, pelo oitavo ano seguido,
foi selecionado para compor a carteira do
Índice de Sustentabilidade Empresarial
(ISE), da BM&FBovespa, por conta de suas
práticas socioambientais. O índice reúne
companhias com os melhores indicadores
em sustentabilidade empresarial no País.
As ações do Bradesco também participam
do Índice de Ações com Governança
Corporativa Diferenciada (IGC), que
tem por objetivo medir o desempenho
de uma carteira teórica composta por
ações de empresas que apresentem bons
níveis de governança corporativa – com
ações negociadas no Novo Mercado ou
classificadas nos níveis 1 e 2 de governança
da BM&FBovespa.
O Bradesco ainda integra, desde 2010, o
Índice Carbono Eficiente (ICO2), também
da BM&F. Desenvolvido por meio de uma
iniciativa conjunta da BM&FBovespa e
do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), tem por

objetivo incentivar as companhias a
trabalhar para uma economia de baixo
carbono e é um importante instrumento no
estímulo à adoção de políticas de mudanças
climáticas e de práticas transparentes com
relação às emissões de gases de efeito estufa
(GEE). Em janeiro de 2013, foi divulgado que
o Bradesco permanece na lista das empresas
integrantes desse índice.

O Bradesco na Rio+20
Marcamos presença na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável 2012, também conhecida como Rio+20, realizada em junho na
cidade do Rio de Janeiro. O objetivo da Conferência foi renovar o compromisso
político com o desenvolvimento sustentável. Estiveram presentes líderes
globais, além de milhares de representantes da sociedade civil, incluindo
representantes de empresas, organizações e entidades.
Participamos das discussões e patrocinamos o evento Rio+20 Corporate

Sustainability Forum: Innovation & Collaboration for the Future We Want,
organizado pelo United Nations Global Compact (Pacto Global). A inclusão
financeira, uma de nossas prioridades de atuação empresarial, foi o tema
principal do painel promovido pelo Bradesco no evento.
Vale ainda destacar, como marco da Rio+20, a adesão do Bradesco na carta
compromisso Contribuição Empresarial para a Promoção da Economia Verde
e Inclusiva, chancelada por mais de 200 líderes empresariais, que assumiram
diante da sociedade o compromisso de buscar práticas empresariais mais
2013

adequadas para a promoção do desenvolvimento sustentável.
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Finanças Sustentáveis

Bradesco Encontros Regionais, Bom Jardim (RJ)

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em julho
a população brasileira alcançou a marca de quase 194 milhões de
habitantes, mantendo-se o País como o quinto mais populoso do
mundo. Desse total, 139 milhões têm 18 anos ou mais e 96 milhões
estão na população economicamente ativa.

Divulgada em junho, pesquisa
encomendada pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI) e realizada
pelo Ibope indicou que mais de um terço
(36%) da população não tem conta em
banco. No Nordeste, esse índice sobe
para 50%. A pesquisa foi denominada
CNI-Ibope Retratos da Sociedade
Brasileira: Inclusão Financeira.
Também de acordo com a pesquisa
CNI-Ibope: entre os que usam o sistema
bancário, a maioria (93%) utiliza o
atendimento pessoal, 68% usam o
Autoatendimento e 15% a Internet.
A pesquisa considerou o uso nos últimos
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12 meses. Além disso, apenas 5% da
população possui produtos como
seguros, títulos de capitalização,
previdência privada e consórcios.

Inclusão financeira
A Organização Bradesco começou a sua
história com um modelo de negócio baseado
na inclusão financeira. Esse modelo é a
nossa principal estratégia para poder atender
um número cada vez maior de pessoas.
Acreditamos na inclusão financeira como
forma de contribuir para o acesso de pessoas
de classes sociais de menor renda ao sistema
financeiro e ao crédito e também como
estímulo às economias locais.

Foram abertas, em 2012, 2,3 mil novas
contas-correntes por dia (252 dias), em
média. E, do total de contas abertas
para pessoas físicas no ano, 33,66% (que
correspondem a 1,3 milhão de contas)
foram para clientes das classes D e E.
Do total de correntistas pessoas físicas
do Banco, 27,55% integram as classes
D e E, um decréscimo de 5,30% em
relação a 2011.

Classe

Valores

A

R$ 6.809,92 ou superior

B

de R$ 4.518,99 até R$ 6.809,91

C

de R$ 1.136,99 até R$ 4.518,98

D

de R$ 689,48 até R$ 1.136,98

E

até R$ 689,47

Base de correntistas por classe social
23,77% A e B
48,67% C
27,55% D e E
Em 2010, o Banco passou a utilizar metodologia da FGV,
fundamentada por pesquisas do IBGE, para a definição das
classes sociais, no lugar da metodologia da Associação
Brasileira de Empresas de Pesquisa (Abep). Além disso, passou a
usar o conceito de renda familiar no lugar do de renda individual.

Distribuição geográfica
dos clientes bancarizados
por meio dos Correspondentes

Centro-Oeste

(em 2012)

norte
a 279 (6,0%)
b 2.963 (6,2%)
nordeste
a 850 (18,1%)
b 8.684 (18,2%)

total

Faixas de renda

8,00% Sul
11,40%

distribuição da Rede de atendimento no brasil

33,10%

a Agências do Bradesco
sul
(inclui Agências Bradesco e
a 783 (16,7%)
unidades do Banco BBI, Bradesco
b 5.011 (10,5%)
Financiamentos, Bankpar, Banco
Alvorada e Bradesco Cartões)
b Máquinas de Autoatendimento
(inclui máquinas da rede Banco24Horas)

O nosso crescimento orgânico nos
últimos anos resultou numa Rede
composta por 4.686 Agências, das quais
37% estão instaladas em cidades com
menos de 50 mil habitantes.
A uma grande quantidade de canais
“físicos” de que dispomos (Agências,
Postos de Atendimento, máquinas
de Autoatendimento, unidades do
Bradesco Expresso), somam-se os
canais digitais, cada vez mais usados,
como telefone, Internet e celular.

Sudeste

Presença do Bradesco no País
Um conjunto de indicadores
considerado pela agência classificadora
Austin Rating elegeu o Bradesco como
Melhor Banco de Varejo em 2012,
resultado alcançado pela estratégia de
crescimento orgânico iniciada em 2009.

Continuamos, também, promovendo
a inclusão financeira em regiões com
grande concentração de pessoas com
menor poder aquisitivo, ampliando
ainda mais a nossa presença.

Norte

33,07%
Nordeste

sudeste
a 2.428 (51,8%)
b 27.803 (58,1%)

a 4.686 (21,4%)
b 47.834 (20,0%)

Quando um cliente realiza uma
abertura de conta, ele recebe o Guia de
Facilidades, em que são demonstrados
todos os canais de atendimento e seus
benefícios e serviços disponíveis.

14,43%

Centro-oeste
a 346 (7,4%)
b 3.373 (7,0%)

Instalamos pontos de atendimento nas
comunidades de Mangueira e Chapéu
Mangueira, ambas localizadas no Rio de
Janeiro. Além dessas, estamos presentes
nas comunidades da Rocinha, Cidade
de Deus, Rio das Pedras, Complexo do
Alemão, Gardênia Azul, Santo Cristo,
Cantagalo, Turano e Santa Marta, no Rio
de Janeiro, e Heliópolis e Paraisópolis,
em São Paulo.
Afora as comunidades, estamos
presentes com nossa Rede de
Atendimento nos mil municípios mais
pobres do Brasil, nos quais contamos
com 285 Agências. Para classificar o
Índice de Pobreza, foram ponderadas
as variáveis de representação das
classes D e E, o IPC das classes D e E
e a população alfabetizada.
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Outras ações que complementam a presença
do Bradesco no território brasileiro:

Barco Voyager – Agência flutuante
Em 2009, o Bradesco iniciou as atividades
da primeira agência fluvial do Brasil.
O atendimento é feito pelo Voyager III, um
barco-mercado que atende uma população de
250 mil pessoas, de 11 municípios. O trajeto
percorrido pelo barco é de aproximadamente
1.600 quilômetros do rio Solimões, entre
os municípios de Manaus e Tabatinga, no
Amazonas. A agência ainda possibilita
acesso a serviços bancários para cerca de 50
comunidades ribeirinhas, situadas em uma
das regiões de mais difícil acesso do País.
A agência recebe e envia dados via satélite,
graças a uma antena instalada na parte
mais alta da embarcação. Nessa agência,
os moradores da região podem abrir contas,
consultar saldos, obter cartão de crédito
e fazer depósitos, saques, pagamento de
contas, contratação de empréstimos
e recarga de celular.
O atendimento é realizado na embarcação
por um gerente, que regularmente visita a
população das comunidades instaladas às
margens do rio Solimões.

Bradesco Expresso

da base do Bradesco Expresso, nosso
instrumento de correspondente bancário.
Ao fim do ano, contávamos com 43 mil
correspondentes espalhados pelo Brasil,
registrando um crescimento significativo de
23,58% em relação ao ano anterior. Trata-se
de uma iniciativa que contribui para que
estejamos cada vez mais presentes na vida
dos brasileiros, seja em grandes centros
urbanos ou em cidades longínquas.
O Bradesco Expresso nos possibilita, por
meio de parcerias com estabelecimentos
comerciais – farmácias, supermercados,
papelarias, padarias e lojas de materiais
de construção, entre outros –, oferecer aos
clientes transações financeiras, sem custo
adicional, com a comodidade e a segurança
do Bradesco. Para o correspondente,
oferecemos treinamento, material de ponto
de venda e material de sinalização, para
indicar que existe um Bradesco Expresso
funcionando no estabelecimento.
A instalação do Bradesco Expresso facilita
a vida do cliente, que passa a contar com
mais pontos de atendimento para realizar
suas operações bancárias, como pagamento
de contas e tributos, encaminhamento de
proposta para abertura de contas, solicitação
de empréstimos e obtenção de cartão de
crédito, entre outras.

Nossa expansão em termos de presença
teve como um dos pontos-chave o aumento

bradesco expresso
total de parcerias

2008
2009
2010
2011
2012
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16.061
20.200
26.104
34.839
43.053

outros canais de atendimento
em 2012

CelulaR

atendiMento teleFÔniCo (Fone FÁCil)

inFoCelulaR

46

381,4

370,5
490,8

MilHÕes de inFoeMails
enViados (aPuRaÇÃo a
PaRtiR de out/2012)

MilHÕes de liGaÇÕes

174

MilHÕes de tRansaÇÕes
(inClui inFoRMaÇÕes
do inFoCelulaR)

MilHÕes de tRansaÇÕes

MilHÕes de
sMs enViados

autoatendiMento
Quantidade de MÁQuinas

29.852
5.007
12.975
32.731
2,1
Educação financeira
Em 2012, e no início de 2013, tivemos
várias novidades no âmbito da educação
financeira, como:
■■

■■

■■

Lançamento, em outubro, do novo
hotsite (aberto a clientes e não clientes)
de Crédito Responsável, no portal do
Bradesco na Internet. Esse hotsite oferece
serviços e também permite aos usuários
o controle do orçamento doméstico e o
controle sobre as melhores formas de
utilizar os recursos.
Capacitação dos coordenadores
responsáveis pelos Encontros Regionais
Bradesco. Esses eventos ganharam
nova roupagem em 2012, sendo que
a apresentação foi reformulada para
reforçar ainda mais os conceitos de crédito
responsável e finanças pessoais.
No primeiro trimestre de 2013, lançamento
do Portal de Educação Financeira,
reunindo todas as ações do Banco
relacionadas ao tema, inclusive cursos e
conteúdo didático.

■■

eM aGÊnCias,
Pas e Paes
eM Pontos eXteRnos
no banCo24HoRas
ContaM CoM o sisteMa
de leituRa bioMÉtRiCa

inteRnet

3,6

98

bilHÕes de
sites
(sendo 33
tRansaÇÕes
(inClui inFoRMaÇÕes tRansaCionais)
do inFoeMail)

bilHÕes de tRansaÇÕes*

*Inclui transações realizadas nas
máquinas da Rede Banco24Horas.

Internamente:
- Lançamento do TreiNet de Crédito
Responsável, destinado ao público
interno, em 2012.
- Desenvolvimento de
videotreinamentos em educação
financeira que, no primeiro
trimestre de 2013, foram
disponibilizados para toda a Rede
de Agências do Banco.
- Inserção de conteúdos de educação
financeira nos cursos de
gerentes da Rede de Agências.

bradesco.com.br

Além disso, no dia a dia, investimos em
diversas iniciativas no que se refere à
educação financeira. À população em
geral, oferecemos cursos gratuitos de
finanças pessoais, comunicação escrita,
matemática financeira e pacote Office,
que tiveram mais de 970 mil acessos.
Desde a implantação dos cursos na página
do Banco na Internet, em 2010, foram
registrados mais de 1,9 milhão de acessos.
Para os funcionários, temos o e-learning
17
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(aprendizado eletrônico) sobre Crédito
Responsável (enfatizando a responsabilidade
de cada um na orientação aos clientes) e
sobre Finanças Pessoais.
Para as regiões com menos recursos, onde
muitas pessoas ainda não têm acesso à
Internet e, em muitos casos, nunca tiveram
contato com uma instituição financeira,
realizamos os eventos Bradesco Encontros
Regionais. Nos encontros, são ministradas
palestras para a população, respeitando
as características de cada praça, com foco
em apresentar o Banco – os pontos de
atendimento, os produtos e serviços e as
ações inclusivas –, bem como é entregue
cartilha específica com foco em finanças
pessoais e crédito responsável.
Foram realizados 250 encontros.
Em cada encontro, é efetuada avaliação
pelos participantes.
Também temos realizado palestras sobre
o assunto para comunidades carentes
(Encontros de Orientação Financeira)
e para empresas clientes e escolas.

Ações de acessibilidade
Em termos de acessibilidade, podemos
destacar duas grandes frentes:
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Acessibilidade como instrumento
de inclusão e como inovação
Entendemos que acessibilidade é fazer da
tecnologia, da inovação e do investimento
instrumentos para que produtos e serviços
financeiros sejam disponibilizados a um
número cada vez maior de pessoas.
No período, mais de 6,6 bilhões de
transações foram realizadas por meio
dos canais digitais. Atualmente, 92% das
transações do Bradesco passam por algum
canal digital e, destas, 7% são feitas por
meio de celular.
No final do ano, firmamos parceria com
a empresa de telefonia móvel Claro,
por meio da qual atuaremos no setor
de pagamento móvel (m-payment)
no País. Entre as iniciativas que estão
sendo desenvolvidas, estão o cartão pelo
celular para quem não tem conta em
banco, o qual efetuará pagamento de
contas, recarga de celular, transferências,
saques, compras em estabelecimentos
e carregamento via canais Bradesco e
Claro. Outra novidade dessa parceria
é o uso de tecnologia sem contato
(Near Field Communication – NFC) nas
transações com cartões do Bradesco nos
aparelhos da Claro. Esse produto será
destinado, inicialmente, aos clientes
Prime, com ênfase em comodidade,
agilidade e segurança nas transações.
O cartão poderá ser usado para
compras, pagamentos, saques e
consultas de saldo e transferências.
A Cielo ficará responsável pela aceitação
do m-payment, oferecendo a rede de
captura por meio de celular. A Alelo
será a gestora do cartão pré-pago e a
Scopus, braço tecnológico do Bradesco,
construirá a plataforma móvel.
O objetivo é disponibilizar as duas
versões de pagamento móvel em 2013.

Bradesco Next
Com o objetivo de criar um espaço de
experimentação da marca Bradesco,
lançamos, o Bradesco Next, em São
Paulo. Trata-se de um ambiente
que reúne soluções tecnológicas,
proporcionando uma experiência
concreta para testar novas formas
de usabilidade, formatos, layouts
e design em um ambiente de
relacionamento interativo.
Serviço de captura e transmissão
de imagens de cheques por meio
de smartphones
Em setembro, disponibilizamos para
demonstração no Bradesco Next
o serviço Depósito em Cheque via
Smartphone. A solução, pioneira no
Brasil, permitirá o depósito em cheques,
por meio da captura da imagem destes,
utilizando a câmera dos smartphones.
Todos os dados capturados e
armazenados pelo celular trafegam
em ambiente seguro, seguindo os
padrões e protocolos utilizados
atualmente pelo Bradesco Celular.
Esse serviço foi desenvolvido pela
Scopus, braço tecnológico do Bradesco.
Cartão de débito Bradesco Contactless
Lançamos, em abril, o Cartão
Contactless, que permite aos correntistas
o pagamento de compras sem contato

com o terminal da loja. Basta aproximar
o cartão, sem a necessidade de inseri-lo
no terminal ou fazer leitura física.
Inicialmente, essa facilidade está sendo
disponibilizada apenas para os clientes
do segmento Prime.

Ações de acessibilidade
para Pessoas com Deficiência
Por meio do desenvolvimento de
soluções tecnológicas, temos oferecido
diversas ferramentas que favorecem a
acessibilidade, abrangendo clientes com
deficiência visual, motora e auditiva.
Em 31 de dezembro, cerca de 78% das
Agências encontravam-se adaptadas.
Os outros 22% não estavam, em virtude
do Plano de Expansão de Agências,
mudanças de endereço que ainda não
haviam ocorrido etc.
Além disso, na maior parte de nossas
Agências e postos de atendimento
bancário, há funcionários treinados
em Língua Brasileira de Sinais (Libras),
para que possam atender Pessoas
com Deficiência Auditiva. Até 2012,
registramos 113.519 participações em
cursos de Libras.

um espaço para Pessoas com
Deficiência Auditiva.
Ainda em 2012, apresentamos, na
Reatech – Feira Internacional de
Tecnologia em Reabilitação, Inclusão
e Acessibilidade, o projeto de
transação de saque com orientações
em Libras. Numa avaliação realizada
com visitantes da feira, cerca de 67%
consideraram a iniciativa excelente.
Para conhecer as ferramentas e os
serviços que oferecemos para clientes e
usuários com deficiência, acesse o site
bradesco.com.br/acessibilidade.

Estágio das adaptações
2010

2011

2012

Obras
arquitetônicas

97,8%

99,2%

78,0%*

Equipamentos de
Autoatendimento
adequados a
cadeirantes e
deficientes visuais

99,3%

99,4%

99,5%

* 22% não estão adaptadas, em face do Plano de
Expansão de Agências, mudanças de endereço que ainda
não ocorreram etc.

Criamos, no Facebook, a página do
Bradesco em Libras. O Banco é o
primeiro na plataforma a desenvolver

F. Banking Bradesco permite acesso à conta pelo Facebook
Lançada em março, a ferramenta F. Banking Bradesco permite acompanhar saldo,
investimentos e limites de crédito e realizar pagamentos de boleto bancário
e transferências bancárias entre contas do Bradesco no Facebook, com total
segurança. Com isso, ampliamos o acesso dos clientes à conta-corrente. Mais de
100 mil clientes se tornaram usuários do canal, desde a sua disponibilização.
O Bradesco é a primeira instituição financeira do Brasil e umas primeiras do
mundo a lançar um aplicativo como esse, voltado para o Facebook.
Além disso, o Banco já está com o Alô Bradesco também no Facebook (vide
mais detalhes no item sobre “Clientes” no capítulo Gestão Responsável deste
Relatório), que tende, assim, a se tornar uma plataforma multitarefas.
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explicando em linguagem simples, as
coberturas e os principais aspectos.
Dada sua extensa capilaridade, o
Grupo possui pelo menos uma família
segurada em todos os municípios
brasileiros. O produto Primeira
Proteção Bradesco comercializou,
desde 2010, 1,9 milhão de contratos
de seguros, o que representa 27 %
da carteira de seguros individuais da
Bradesco Vida e Previdência.

Maria Iracema Costa de Souza, empreendedora, cliente da Agência Heliópolis, São Paulo (SP)

Produtos e serviços inclusivos
Disponibilizamos aos nossos
clientes produtos e serviços acessíveis,
inclusive para a população com
menor poder aquisitivo, como
financiamentos, cartões, Conta Bônus
Celular Bradesco, seguros populares
e Click Conta Bradesco.

Microcrédito
Ao longo do exercício, estreitamos
o relacionamento e realizamos
diversas operações de crédito com
instituições especializadas na oferta de
microcrédito, entre elas cooperativas
de crédito e Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público (Oscips).
A experiência do Bradesco na oferta
do Microcrédito Produtivo Orientado
(MPO) com estrutura própria em
algumas regiões de São Paulo tem sido
de extrema valia. Nesse modelo de
concessão de crédito, o empreendedor
(formal ou informal) recebe a visita de
um representante do Banco, ocasião em
que realiza a avaliação sobre o negócio
do cliente e suas reais necessidades.
Quando aprovado o recurso, este deve
20

ser utilizado para desenvolvimento
da atividade produtiva, seja capital de
giro ou realização de investimentos na
estrutura (aquisição de equipamentos,
reformas etc.). Todo o processo do
crédito é acompanhado, para melhor
gestão do empreendimento.
Em dezembro, o saldo da carteira de
crédito das operações de microcrédito
foi de R$ 162 milhões.

Seguros populares
O Grupo Bradesco Seguros vem
atuando, desde 2004, com o produto
Vida Segura Bradesco, voltado para
a classe C. A partir de 2010, foram
lançados produtos com filosofia
e conceito de microsseguros,
direcionados às necessidades das
classes sociais com menor poder
aquisitivo. Os dois principais produtos
foram: Primeira Proteção Bradesco,
experiência iniciada nas comunidades
de Heliópolis (SP) e Rocinha (RJ), e
Bradesco Bilhete Residencial Estou
Seguro, desenvolvido exclusivamente
para o atendimento à comunidade de
Santa Marta (RJ), incluindo uma cartilha

Os microsseguros tiveram a
regulamentação publicada no
decorrer do ano. Sob a inspiração dos
produtos Primeira Proteção Bradesco
e Bilhete Residencial Estou Seguro, em
conformidade com a nova legislação, foi
criado pelo Grupo Bradesco Seguros, o
primeiro produto real de microsseguros,
protocolado em outubro de 2012 pela
Superintendência de Seguros
Privados – Susep. A comercialização
será iniciada em 2013.
Foi iniciada, de forma pioneira, a oferta
de seguros por meio de correspondentes
bancários, inicialmente no estado de
Pernambuco. A iniciativa foi expandida
para os estados do Paraná, de Minas
Gerais, da Bahia, do Maranhão, do
Amazonas e do Ceará. De forma
simplificada, o cliente contrata o seguro
enquanto realiza compras ou utiliza
serviços do correspondente bancário.
O Grupo encerrou 2012 com 181 pontos
de venda, entre eles farmácias, padarias
e comércio em geral, totalizando 14,2
mil contratações de seguros.
Foram lançados produtos que atendem
a necessidades mais básicas, como o
Primeira Proteção Veicular, que oferece
assistência dia e noite com serviços de
reboque em caso de pane, acidente e
incêndio, chaveiro e socorro mecânico

para pane seca, entre outros; há também
o Bradesco Dental Ideal, comercializado
desde 2010, que oferece diversas coberturas
para seus beneficiários, entre elas o
atendimento de urgência e emergência 24
horas após a contratação.

Bradesco Seguros participa
do PSI Global Team
A Bradesco Seguros, primeira seguradora
brasileira a integrar a Unep-FI (United
Nations Environment Programme –
Finance Initiative, ou Iniciativa Financeira
do Programa das Nações Unidas para
o Meio Ambiente), indicou um diretor
executivo para fazer parte do PSI Global
Team, grupo encarregado da elaboração
dos Princípios para Sustentabilidade em
Seguros (PSI, sigla em inglês). Entre os
principais objetivos do PSI está aumentar
a consciência da indústria de seguros
sobre questões ambientais, sociais
e de governança, para reduzir riscos
e buscar soluções mais adequadas à
sustentabilidade.

Conta Bônus Celular
Primeira conta-corrente do mercado
brasileiro que transforma o valor integral
da tarifa mensal da Cesta de Serviços em
bônus para celulares, a serem utilizados em
ligações. A conta Bônus Celular contribui
para a bancarização, pois é destinada,
principalmente, para pessoas com menor
poder aquisitivo que ainda não têm contacorrente e buscam no serviço a possibilidade
de economizar, unificando serviços bancários
e ligações em uma só tarifa. A Conta Bônus
Celular Bradesco pode ser contratada em
qualquer ponto de atendimento do Banco.

Click Conta Bradesco
Conta-corrente isenta de mensalidade e tarifa
que possibilita ao jovem ter as primeiras
noções de planejamento financeiro. A conta,
que pode ser acessada por cartão de débito,
Internet e celular, é destinada a receber a

mesada dos pais ou outros créditos. Já os pais
podem cadastrar a conta dos filhos e enviar
créditos automaticamente, por agendamento
ou pontualmente. Todos os depósitos são
direcionados para a poupança, que tem
rendimento mensal de acordo com
a data do período inicial. O site da Click
Conta na Internet conta com o simulador
É Só Juntar, pelo qual o jovem pode planejar
compras e viagens, entre outros desejos,
tudo com muita interatividade, sendo
possível a personalização de avatares
e o compartilhamento em redes sociais.
O jovem também tem à disposição jogos,
cursos gratuitos, notícias e curiosidades.
Possui ainda orientação sobre finanças e
cidadania na nova webserie Antenados,
uma série de 11 vídeos que estimulam a
tomada de decisões conscientes.

clickconta.com.br

DigiConta Bradesco
Conta que oferece aos clientes pessoa
física o benefício da isenção de tarifas nas
movimentações realizadas pelos canais
Internet Banking, Autoatendimento, Rede
Banco24Horas, Fone Fácil – Atendimento
Eletrônico, iPad e Bradesco Celular. Além
da oferta de produtos, a DigiConta coloca
à disposição facilidades como ativação de
limite de crédito pré-aprovado pelos canais,
Infoemail com serviços (por mês) gratuitos e
SMS DDA (Débito Direto Autorizado), além
de aplicativos para iPhone e iPad.

Conta Universitária
Conta que pode ser aberta sem comprovação
de renda e que tem uma diversidade de
serviços, produtos e benefícios, que vão
da gratuidade da primeira anuidade do
cartão de crédito a linhas exclusivas para
aquisição de itens que poderão apoiá-lo
nos estudos, como material didático e
microcomputadores. No site da conta, os
usuários universitários ainda contam com
cursos on-line, jogos e uma central de dicas,
com orientações de marketing pessoal, vida
acadêmica e lazer.

bradescouniversitarios.com.br
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Os usuários também têm acesso a uma
consultoria de investimentos, calculadoras
on-line para mensurar gastos com a
pós-graduação, orçamento, objetivos de
investimento e equilíbrio financeiro, além
de notícias e informações com foco em
educação financeira. O cliente pode acessar
ainda diversas ferramentas de comunicação
e relacionamento, entre elas a Rádio
Bradesco, podcasts informativos, entrevistas
on-line e Twitter.

Cartões de crédito com foco
socioambiental
Mantemos, em nosso portfólio, cartões de
afinidade com foco socioambiental, em
parceria com entidades filantrópicas, como
Fundação SOS Mata Atlântica, Fundação
Amazonas Sustentável (FAS), Associação de
Assistência à Criança Deficiente (AACD),
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
(Apae) e Casas André Luiz.
Repassamos às entidades parte das
anuidades obtidas com a comercialização
dos cartões de afinidades em meio à nossa
rede de atendimento em todo o Brasil.
Mais informações sobre essas parcerias
estão no capítulo Investimentos
Socioambientais deste Relatório e no
Relatório Anual 2012 do Bradesco.

Atendimento ao setor de micro,
pequenas e médias empresas
O Bradesco é a única instituição financeira
privada a fazer parte do GTP – APL (Grupo
de Trabalho Permanente em Arranjos
Produtivos Locais), coordenado pelo
Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior (MDIC). Registramos
apoio a 40.145 empresas organizadas em
Arranjos Produtivos Locais (APLs).
No período, disponibilizamos a soma de
R$ 1,8 bilhão para o atendimento a APLs,

22

abrangendo 338 polos, que contemplam
1.543 municípios brasileiros.
Participamos de 161 seminários,
rodadas de negócios e encontros com
microempreendedores e treinamos 1.113
gerentes para o atendimento específico
das necessidades desses clientes.

Empreendedor individual
É crescente o número de brasileiros
que sonham em ter o próprio negócio.
Até 2014, segundo o Sebrae, serão 4 milhões
de empreendedores individuais no Brasil.
Em 2012, as formalizações já somavam
2,5 milhões em todo o País. Com isso,
vem a necessidade de produtos financeiros
que apoiem, viabilizem e permitam a
sustentabilidade do negócio. Para atender
a essa demanda, temos desenvolvido
ações que vão da oferta de produtos e
serviços, como transações comerciais e
financeiras por meio da telefonia celular,
a cursos de orientação em parceria com o
Sebrae Nacional.
Incluímos, no curso de capacitação
dos gerentes de relacionamento para
Arranjos Produtivos Locais (APLs), com a
participação do Sebrae e do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC), um módulo que busca
equalizar a comunicação entre os gerentes
de relacionamento com as empresas
e governanças locais dos APLs e os
empreendedores individuais que são
clientes do Banco.

Linhas de crédito socioambientais
Nossas linhas de crédito socioambientais
fazem parte de um conjunto de
produtos e serviços ligados a questões
de responsabilidade socioambiental.
Disponibilizadas a partir de recursos próprios
ou do BNDES, destinam-se a pessoas físicas
e jurídicas e são divididas entre operações de
caráter social e ambiental.

Entre os tipos de produtos, temos: CDC
Acessibilidade – destinado a pessoas com
algum tipo de deficiência, bem como para
pessoas jurídicas, visando financiar bens e
serviços para adaptação de veículos, reforma
de dependências (rampas de acesso) etc.,
e CDC Telefone Auditivo, para financiar
a aquisição de aparelhos telefônicos para
Pessoas com Deficiência Auditiva, além de
CDC MDL Crédito Carbono, CDC Kit Gás, CDC
Aquecedor Solar, Leasing Ambiental, Capital
de Giro Ambiental, Capital de Giro Florestal,
CDC Certificado Florestal e Moderagro.
O saldo da carteira dos produtos com apelo
socioambiental foi de R$ 1,73 bilhão.

Investimentos socialmente
responsáveis

evolução da carteira das linhas de
crédito socioambientais

Fundo de Investimento
em Participações (FIP)

Valor ao final do exercício (em bilhões de reais)

2008
2009
2010
2011
2012

2,14
2,04
1,60
1,54
1,73

Operações de crédito
de carbono
Disponibilizamos, em nosso portfólio de
produtos e serviços, instrumentos para
viabilizar projetos que contribuam para
a redução dos impactos ambientais
causados pela emissão de gases de efeito
estufa (GEE). São linhas de crédito com
condições especiais.

Empréstimos via BNDES
Há quatro anos consecutivos, somos um
dos principais agentes repassadores de
recursos financeiros do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES). Em 2012, registramos
uma quantidade de 205.918 operações,
representando R$ 8.354 bilhões – dos quais,
16,99% destinados às micro e pequenas
empresas. Entre as principais modalidades
de financiamento estão o BNDES
Agropecuário e o BNDES Finame.

Repasses de recursos do BNDES a micro,
pequenas e médias empresas
Ano
Quantidade de
operações
Valor (em R$ mil)

2009

2010

2011

2012

76.174

151.405

217.401

205.918

4.058.967 10.018.209 10.200.872

8.354.285

Participação
(carteira)

45,71%

57,43%

65,49%

67,57%

Participação
(mercado)

17,53%

22,24%

20,84%

16,99%

1o

1o

2o

2o

Posição no ranking

Por meio do Fundo de Investimento em
Participações Multissetorial Plus, o Bradesco
BBI, Banco de investimento da Organização,
responsável por assessorar clientes em
operações primárias e secundárias de
ações, fusões e aquisições, estruturação e
distribuição de instrumentos de dívidas, além
de operações estruturadas de financiamento
de empresas e projetos na modalidade project
finance, possui participação em empresas
com atuação ligada à sustentabilidade.
Uma delas, a CPFL Energias Renováveis S.A.
(CPFL Renováveis), atual denominação da
Energias Renováveis S.A. (Ersa), explora
oportunidades ligadas à geração de
energia a partir de fontes renováveis.
Já a Haztec fornece soluções integradas
na área de sustentabilidade.

Fundos de investimento com
critérios socioambientais
Oferecemos quatro fundos de investimentos
que utilizam critérios socioambientais
e de governança para investimento.
Esses fundos investem, no mínimo,
67% do patrimônio líquido em ações de
companhias pertencentes ao ISE (Índice
de Sustentabilidade Empresarial), da
BM&FBovespa. São selecionadas as ações de
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Fundos
Produto

São eles:
■■

■■

■■

Bradesco FIC FIA Planeta
Sustentável, com patrimônio líquido
de R$ 1.934.593,27 em 2012, 25,1%
superior a 2011;
Bradesco Prime FIC FIA – Índice
de Sustentabilidade Empresarial,
com patrimônio líquido de
R$ 20.905.304,43 em 2012, 1,95%
superior a 2011;
Bradesco FIC FIA Governança
Corporativa, com patrimônio
líquido de R$ 7.900.175,43 em 2012,
34,0% inferior a 2011;

2012

Patrimônio líquido

Rentabilidade

Patrimônio líquido

Rentabilidade

R$ 1.546.437,69

- 7,31%

R$ 1.934.593,27

20,03%

Bradesco Prime FIC FIA –
Índice de Sustentabilidade
Empresarial

R$ 20.504.815,69

- 6,10%

R$ 20.905.304,43

21,47%

Bradesco FIC FIA
Governança Corporativa

R$ 11.973.830,88

- 14,06%

R$ 7.900.175,43

15,78%

Bradesco Prime FIC FIA
Governança Corporativa

R$ 12.429.981,69

- 13,63%

R$ 8.628.707,51

16,36%

Bradesco FIC FIA
Planeta Sustentável

empresas com potencial de valorização
de longo prazo. Tais fundos contam
com 1.994 cotistas e contabilizaram um
patrimônio líquido consolidado de
R$ 39.368.780,64 em 2012, 15,25% inferior
a 2011, em decorrência de resgates de
cotistas para realização de lucros.

2011

■■

Bradesco Prime FIC FIA
Governança Corporativa,
com patrimônio líquido de
R$ 8.628.707,51 em 2012, 30,58%
inferior a 2011.

Quando identificamos algum
risco relacionado ao peer group de
ações desses fundos, avaliamos
a possibilidade de excluí-lo do
processo de tomada de decisão para
o investimento. Essa iniciativa é de
responsabilidade da Bradesco Asset
Management (BRAM).

PRI
Responsável pela gestão de fundos
de investimentos, a Bradesco Asset
Management (BRAM) administrou, em
2012, um total de R$ 287.445.292.910,00.
Desse montante, 2% foram avaliados
por critérios socioambientais.

A BRAM aderiu aos Principles for
Responsible Investment (PRI) em 2010 e,
com isso, firmou seu compromisso em
incorporar temas ambientais, sociais e
de governança corporativa na condução
dos seus negócios. Desde então, vem
desenhando uma metodologia voltada
para a orientação e a conscientização
das 165 empresas inseridas em seu
portfólio, para as questões que visam ao
desenvolvimento sustentável.

Títulos de capitalização
Por intermédio da Bradesco
Capitalização, oferecemos títulos de
capitalização que proporcionam a
possibilidade de economia programada
combinada com sorteios. Parte dos
recursos arrecadados com a venda
de alguns desses produtos beneficia
projetos socioambientais de instituições
renomadas no País. No exercício, foram
comercializados mais de 2,4 milhões
desses títulos de capitalização.

Títulos socioambientais comercializados (em unidades)
Produto

Instituição parceira beneficiada

2009

2010

2011

2012

Pé Quente Bradesco SOS Mata Atlântica

Fundação SOS Mata Atlântica

498.866

530.961

658.369

998.479

Pé Quente Bradesco Fundação Amazonas Sustentável

Fundação Amazonas Sustentável

277.867

309.697

267.533

147.680

Pé Quente Bradesco Projeto Tamar

Projeto Tamar

Pé Quente Bradesco Instituto Ayrton Senna

Instituto Ayrton Senna

Pé Quente Bradesco O Câncer de Mama no Alvo da Moda

Instituto Brasileiro de Controle do Câncer

Total
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-

-

429.220

629.406

340.404

306.243

357.687

291.559

66.798

54.208

303.650

367.434

1.183.935

1.201.109

2.016.486

2.434.558

Gestão de riscos
Orientação estratégica e diretrizes
Exercemos o controle corporativo dos
riscos de modo integrado e independente,
preservando e valorizando o ambiente
de decisões colegiadas, bem como
desenvolvendo e implementando
metodologias, modelos e ferramentas de
mensuração e controle. Promovemos, ainda,
a atualização dos funcionários em todos os
níveis, até os administradores.
O processo de gerenciamento permite que
os riscos sejam proativamente identificados,
mensurados, mitigados, acompanhados e
reportados, como se faz necessário em face
da complexidade dos produtos financeiros e
do perfil de atividades da Organização.
Informações detalhadas a respeito do
processo de gerenciamento de riscos são
encontradas no Relatório de Gerenciamento
de Riscos – Pilar 3 .

Gestão de riscos socioambientais
Nas atividades, a Organização
busca incorporar e aprimorar
constantemente critérios para
gerenciar riscos socioambientais e
contribuir no relacionamento
com clientes e fornecedores.
A gestão desses riscos socioambientais está
contemplada nas Normas e Procedimentos
de Crédito do Bradesco, que estabelecem
que todas as solicitações de crédito em
que forem identificadas situações de risco
socioambiental e que possam vir a prejudicar
a continuidade da empresa solicitante e
sua capacidade de pagamento devem ser
avaliadas nesse âmbito, independentemente
da modalidade e da finalidade da operação.
As normas incluem também os
procedimentos para atendimento aos
Princípios do Equador, a fim de assegurar

que os projetos financiados sejam
desenvolvidos de forma social e
ambientalmente responsável.

Riscos relacionados
às mudanças climáticas
Os riscos físicos, decorrentes de chuvas
constantes, vendavais e secas prolongadas,
são considerados nos nossos mapas de
riscos e geridos em nível local, regional e
global, por meio de Planos de Continuidade
de Negócios (PCN). Esses planos são
elaborados para as áreas consideradas
críticas em termos de prestação de serviços
a clientes, e as informações são reportadas a
órgãos governamentais. O objetivo é permitir
que, em caso de interrupção, as principais
atividades possam ser retomadas de forma
que se garanta a continuidade dos negócios,
impactando minimamente a relação com os
nossos clientes e demais públicos.
Os financiamentos que recebem avaliação de
risco socioambiental também são analisados
sob a ótica de mitigação e adaptação às
mudanças climáticas.

bradescori.com.br

Mais informações sobre como o Bradesco
vem avançando nas questões de mudanças
climáticas estão no capítulo Gestão
Responsável deste Relatório.

Princípios do Equador
Signatário dos Princípios do Equador desde
2004, o Bradesco analisa e monitora critérios
socioambientais, como as condições de
trabalho e os impactos à comunidade e ao
meio ambiente dos projetos que financia,
observando os padrões e os critérios
estabelecidos pela International Finance
Corporation (IFC), braço financeiro do
Banco Mundial.
Os requisitos estabelecidos pelos Princípios
do Equador são avaliados e aplicados em
operações que envolvam projetos com
valor igual ou superior a US$ 10 milhões na
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modalidade project finance, como estabelece
o compromisso. Desde 2010, utilizamos
voluntariamente essas diretrizes também em
financiamentos a projetos acima de US$ 50
milhões, independentemente da modalidade.

Participamos ativamente das discussões do
processo de revisão do compromisso, por
meio da atuação nos grupos de trabalho da
Associação dos Princípios do Equador, bem
como nos eventos de consulta pública.

Os contratos dessas operações possuem
cláusulas que estabelecem obrigações
socioambientais aos tomadores, relacionadas
a direitos humanos, preservação da
biodiversidade e gerenciamento sustentável
dos recursos naturais, entre outros aspectos,
que são periodicamente monitoradas.
Oportunidades de melhoria e não
conformidades, quando identificadas, dão
origem a planos de ação, acordados entre
as partes, com ações corretivas e prazos de
atendimento. As condições contratuais nos
permitem o não desembolso de recursos, no
caso de não cumprimento dessas obrigações.

Para avaliar e monitorar as atividades
que implicam risco ambiental e à
biodiversidade, utilizamos ferramentas
como: Integrated Biodiversity Assessment
Tool – Ibat (criada pela IFC); análises
de Estudos de Impactos Ambientais;
Georreferenciamento Informatizado via
Satélite; visitas técnicas; e análise de estudos
realizados pelo Ibama.
Desde 2005, contratamos 50 operações
seguindo as normas do compromisso, das
quais 37 são monitoradas e 13 se encontram
liquidadas ou foram renegociadas.

Projetos contratados em 2012
Categoria

Número de projetos

Valor financiado pelo Bradesco

A (Risco Alto)

2

R$ 696.543.000,00

B (Risco Médio)

2

R$ 178.191.580,37

C (Risco Baixo)

1

R$ 180.000.000,00

Risco Socioambiental

39

R$ 9.334.021.259,54

Total

44

R$ 10.388.755.839,91

Projetos monitorados Princípios do Equador e risco socioambiental
Categoria

Valor financiado pelo Bradesco

A (Risco Alto)

12

R$ 2.745.787.024,40

B (Risco Médio)

21

R$ 1.279.557.694,87

C (Risco Baixo)

4

R$ 627.657.500,00

75

R$ 11.302.328.715,04

112

R$ 15.955.330.934,31

Risco Socioambiental
Total
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Número de projetos

Projetos monitorados, por região
Região

Número de projetos

Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Total

Valor financiado pelo Bradesco

15
21
14
57
5
112

R$ 2.909.378.955,22
R$ 1.519.518.211,43
R$ 1.080.878.933,38
R$ 9.868.945.369,88
R$ 576.609.464,40
R$ 15.955.330.934,31

Projetos monitorados, por setor
Setor

Número de projetos

Agroindústria
Comércio e Serviços
Energia
Indústria
Logística
Mineração
Óleo e Gás
Saneamento
Telecomunicações
Total

Valor financiado pelo Bradesco

29
19
27
14
4
4
11
2
2
112

Metas e objetivos de 2012

R$ 1.398.666.740,38
R$ 978.112.398,22
R$ 4.292.522.654,77
R$ 805.871.767,50
R$ 1.487.104.600,00
R$ 6.110.638.650,00
R$ 649.467.965,44
R$ 62.047.500,00
R$ 170.898.658,00
R$ 15.955.330.934,31

Progresso

Justificativa

Abrir mais 500 mil contas para clientes das classes D e E*.

Foi aberta 1,7 milhão de contas para clientes das classes D e E.

Ampliar a Rede de Atendimento em 64 Agências.

Foram inauguradas 55 Agências, entre Prime e Empresas.
As demais Agências serão inauguradas no decorrer de 2013.

Criar mais 5 mil pontos do Bradesco Expresso.

Foram conquistados 8.214 correspondentes
bancários do Bradesco Expresso.

Manter o crescimento dos seguros populares em 20%
e lançar os primeiros produtos de microsseguros.

O Grupo Bradesco Seguros protocolou, na
Superintendência de Seguros Privados (Susep), seu
primeiro produto de microsseguros, em outubro.

* Critério: FGV

Cumprido

Pacialmente cumprido

Não cumprido

Metas para 2013
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Abrir mais 600 mil contas para clientes das classes D e E.
Ampliar a Rede de Atendimento em mais 5 mil pontos, entre Agências, postos de atendimento e correspondentes do Bradesco Expresso.
Intensificar a preparação dos funcionários para que abordem o cliente com orientação financeira , no dia a dia durante o atendimento, não só para a
adequada utilização de crédito, mas também para melhor escolha de investimentos.
Expandir a abordagem do tema educação financeira, por intermédio de mídias disponíveis, palestras presenciais e encontros de crédito.
Ter um crescimento de 20% em seguros populares.
Aprimorar e expandir a oferta do Microcrédito Produtivo Orientado, por intermédio de estrutura própria e também por repasses para instituições de
microfinanças (Oscips, SCMEPPs e cooperativas).

27

Relatório de Sustentabilidade 2012

Gestão Responsável

No dia a dia de nossa atuação empresarial, entendemos que a gestão
responsável, visando um relacionamento duradouro com os públicos
com os quais mantemos contato, bem como a gestão da marca e a
gestão ambiental, são primordiais para que alcancemos os resultados
de negócio para a Organização.
Neste capítulo são tratados os temas: gestão
de públicos estratégicos, gestão da marca e
gestão ambiental.

do processo de engajamento. Essa
abertura para o diálogo com os públicos
é a base para construir relações perenes.

Gestão de públicos estratégicos

Em abril, realizamos o Encontro de
Engajamento de Stakeholders, realizado
com stakeholders internos e externos, a
fim de que pontos fundamentais para
todas as partes sejam considerados
em prol da melhoria das relações.
Os resultados desse ciclo de encontros
foram apresentados à Diretoria Executiva
e ao Comitê Executivo de Sustentabilidade,
para que as contribuições coletadas
sejam consideradas no planejamento
estratégico de sustentabilidade.
Veja mais detalhes no capítulo Visão
de Sustentabilidade deste Relatório.

Nos relacionamos com diversos públicos,
mas consideramos sete como os mais
estratégicos e prioritários para o desempenho
de nossos negócios: clientes; funcionários;
acionistas e investidores; fornecedores;
comunidade; governo e sociedade;
organizações do 3o setor (ONGs).
Na busca pelo engajamento estruturado,
temos estabelecido práticas de diálogos
com nossos públicos estratégicos. Em 2010,
adotamos a Norma AA 1000 e, desde então,
têm sido mapeados pontos para a melhoria
28

O Bradesco e seus públicos estratégicos

público-alvo mais adequado para
a realização das ofertas, dentro do
perfil individual de cada cliente.

Clientes
72,6 milhões

O componente de CRM Operacional
é o Front-End, representado
pela Automação de Força de
Vendas (AFVD), que disponibiliza
informações e contribui para a
produtividade da linha de frente,
permitindo uma visão completa
das necessidades do cliente e
automatizando os processos para a
concretização das ações de venda e
de relacionamento com os clientes.

de clientes

Público
interno
103.385

3o setor

Relacionamento
com mais de
100 instituições

colaboradores

Governo e
sociedade

Acionistas e
investidores
365 mil

Presente
em todos os
municípios
brasileiros

acionistas
e o mercado
em geral

Comunidade

Patrocínio e
apoio a
299 eventos

Clientes
Temos uma plataforma de CRM
(Customer Relationship Management),
para apoio à gestão do relacionamento
com os clientes, que se baseia na
infraestrutura de conhecimento dos
clientes e de seus relacionamentos. Com
isso, chegamos à “Visão Única de Cliente”,

Para uma atuação focada das
equipes que se relacionam
com clientes, temos o Programa
de Objetivos (POBJ), que realiza
o alinhamento do planejamento
estratégico da Organização
aos nossos objetivos comerciais,
até o nível de cliente.

Fornecedores
5.122
fornecedores

na qual o Cadastro Único (Cadu) é
um dos principais componentes,
sendo um dos alicerces do CRM.
A estruturação das ações comerciais e
de relacionamento é realizada com apoio
da ferramenta Aprimo Relationship
Manager (ARM), que identifica o

O acompanhamento dessa estratégia
ocorre por meio da metodologia
de Balanced Scorecard, medindo,
por meio de diversos indicadores
o desempenho de todos os níveis
hierárquicos da Organização, em
várias dimensões.

Geração de valor para os clientes
Pontos de atendimento (próprios e terceiros)*
Aposentados e pensionistas INSS/mês
Benefícios INSS
Cartões de Crédito (inclui pré-pagos, private label )**

2010

2011

2012

48.691

59.721

68.917

6,2 milhões

6,9 milhões

7,4 milhões

R$ 49,3 bilhões

R$ 60,4 bilhões

R$ 72,2 bilhões

86,5 milhões

91,4 milhões

93,1 milhões

Carteira de Crédito Expandida***

R$ 295,2 bilhões

R$ 345,7 bilhões

R$ 385,5 bilhões

Remessas de brasileiros no exterior por pessoas físicas (incluindo Convênios)

US$ 721 milhões

US$ 551 milhões

US$ 389 milhões

R$ 3,9 bilhões

R$ 4,3 bilhões

R$ 4,4 bilhões

Investimentos em infraestrutura, informática e telecomunicações

* Inclui: Agências, PAs, PAEs, Pontos Externos da Rede Própria de máquinas de Autoatendimento, Pontos Assistidos da Rede Banco24Horas, Bradesco Expresso, Bradesco Promotora de Vendas, Agências
e Subsidiárias no Exterior.
** Inclusive Bradescard, desde dez/09, e BradescardMéxico, desde dez/10.
*** Inclui avais, fianças, cartas de crédito, antecipação de recebíveis de cartão de crédito, debêntures, notas promissórias, cessões para fundos de investimentos em direitos creditórios e certificados de
recebíveis imobiliários e crédito rural.
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privacidade, recomendações de uso dos
canais de atendimento e dicas sobre os
dispositivos de segurança que usamos,
como Chave de Segurança Bradesco –
Eletrônica, Chave de Segurança Bradesco
– Celular (M-Token) e Chave
de Segurança Bradesco – Cartão
(TAN Code), utilizados para acesso aos
canais de conveniência. Contamos,
também, com ferramentas específicas
para detecção de fraudes e análise de
transações suspeitas nos canais Internet
Banking e Net Empresa.

Nossa base de clientes totalizou, ao fim
de 2012, 72,6 milhões de clientes ativos,
de diversos segmentos e de todas as
classes de renda/faturamento.
Desse universo, 25,7 milhões são
correntistas, dos quais 94,3% são
pessoas físicas e 5,7%, pessoas jurídicas.
O crescimento foi de 2,39% em relação a
2011; além disso, foram 3.983.663 novos
consumidores em produtos de seguros.
Foram abertas 583 mil novas
contas-correntes e 5,2 milhões de
novas contas de poupança.
Na parte de pessoas jurídicas, os
setores de atuação são classificados de
acordo com os códigos CNAE (Código
Nacional de Atividade Econômica) e
o tamanho das empresas, conforme a
segmentação do Bradesco. Empresas
com faturamento menor que R$ 30
milhões são direcionadas para o
Bradesco Pessoa Jurídica. Empresas
com faturamento entre R$ 30 milhões
e até R$ 250 milhões são direcionadas
para o segmento Empresas. E empresas
com faturamento acima de R$ 250
milhões são enquadradas no
segmento Corporate.
30

Temos investido continuamente no
treinamento e na capacitação dos
funcionários, com foco na excelência no
atendimento. Foram realizadas 805.344
horas de treinamentos voltadas para a
melhoria no atendimento.

Segurança
A Política e as Normas Corporativas de
Segurança da Informação definem as
diretrizes e nossas responsabilidades
quanto a pontos como confidencialidade,
integridade e disponibilidade das
informações mantidas por nós.
Há o Comitê Executivo de Segurança
Corporativa, responsável por acompanhar
e deliberar as ações de segurança
na Organização. Temos Comissões
Técnicas de Segurança responsáveis
por discutir, avaliar os riscos e propor
ações de impacto corporativo.
Possuímos o Programa Corporativo
de Conscientização e Educação em
Segurança da Informação, em parceria
com as áreas de Treinamento e Marketing.
Aos nossos clientes, temos
disponibilizado, no endereço
bradescoseguranca.com.br, acessível a
partir dos sites do Bradesco, informações
sobre segurança, diretrizes de

Em parceria com a Scopus Tecnologia
(braço tecnológico do Bradesco),
desenvolvemos a Chave de Segurança
Bradesco Celular, nas versões iPhone,
Android, Windows Phone, BlackBerry e
Java, para acesso a Internet, máquinas
de Autoatendimento, Fone Fácil e
Bradesco Celular.
Houve adesão à biometria em 2007,
com pioneirismo, para facilitar e
agilizar as transações realizadas nas
máquinas de Autoatendimento. Essa
forma de autenticação foi escolhida
pelo Bradesco por ser uma das mais
seguras e não é clonável, já que as veias
da palma da mão são únicas.
Encerramos o ano com mais de
10,8 milhões de cadastramentos
realizados no serviço. Em 2012,
foram realizadas 362,8 milhões de
operações com a biometria.
Hoje, em todas as Agências do Brasil há
pelo menos uma máquina com leitor
biométrico. Atualmente, 32.731 mil
(94%) máquinas já possuem biometria.
A biometria é utilizada em todas as
operações com Cartão de Débito
(elimina a senha numérica). Também
pode ser utilizada para saque e consulta

Conscientização em Segurança da Informação
2010
Palestras presenciais

2011

2012

140 palestras

230 palestras

170 palestras

4.200 Funcionários

10.400 Funcionários

8.300 Funcionários

19 Dependências

28 Dependências

35 Dependências

64.419

79.410

90.869

e-learning

de saldo sem cartão de débito (utiliza a
biometria + senha numérica).
O Bradesco é o único Banco que realiza a “Prova
de Vida” de beneficiários e aposentados do INSS
com o uso da biometria de forma automática,
sem precisar que eles se dirijam aos guichês de
caixas para apresentar documento, agilizando
o atendimento. Somos responsáveis pelo
pagamento mensal de cerca de 7,4 milhões de
pensionistas e beneficiários do INSS.
Nossos especialistas atuam preventivamente
em relação ao negócio, avaliando as
possíveis vulnerabilidades dos novos
produtos, projetos e serviços, recomendando
mecanismos e dispositivos de proteção ou
especificando controles para amenizar os
riscos à segurança das informações.

Pesquisas de satisfação
Anualmente, realizamos pesquisas de
satisfação corporativas com nossos clientes.
Como temos 16 Diretorias Regionais do
Varejo e, dentro de cada Diretoria Regional,
existem 114 Gerências Regionais, as
pesquisas são realizadas com amostras
aleatórias e com representatividade de
todas as Diretorias e Gerências Regionais,
abrangendo todas as regiões do Brasil. Nessas
pesquisas, um dos principais indicadores é
o NPS (Net Promoter Score), utilizado para
avaliar a satisfação e a lealdade dos clientes
com clareza e objetividade.
Além das pesquisas de satisfação
corporativas, realizamos pesquisas
específicas, como:

■■

■■
■■

■■

Clientes que estão com a conta-corrente
inativa – para verificar o motivo da
ausência de movimentação da conta nos
últimos 120 dias.
Clientes com contas novas.
Cliente Misterioso – visita in loco em
Agências, para avaliação de atendimento.
Pós-venda na abertura de contas –
para identificar o grau de satisfação e a
acessibilidade aos canais de atendimento
e para averiguar se os produtos e
serviços oferecidos atenderam às
necessidades do cliente.

Há ainda a pesquisa Mapeamento do
Mercado Financeiro, em que são avaliados o
Bradesco e o mercado, abrangendo market
share, penetração de produtos, imagem e
satisfação geral com os bancos.
No Grupo Bradesco Seguros, temos a pesquisa
de satisfação corporativa, que considera o
grau de satisfação dos clientes em todos os
pontos de contato, englobando atendimento
prestado e produtos e serviços oferecidos.
Além da satisfação dos clientes, também
são gerados indicadores de satisfação dos
corretores, com o objetivo de identificar forças,
fraquezas e oportunidades de melhorias no
relacionamento comercial com a Seguradora.
E, na busca por identificar a qualidade da
venda dos produtos nas Agências do Banco,
também são realizadas diversas simulações de
compras em todo o País, utilizando o método
da pesquisa do tipo cliente misterioso.
O Bradesco foi vencedor no Prêmio
Consumidor Moderno de Excelência em
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Serviços ao Cliente, nas categorias Bancos
Premium e Cartões de Crédito.

Gestão de manifestações/reclamações
De forma integrada, nossos clientes contam
com diversos canais de atendimento para
manifestarem opiniões, reclamações e
elogios sobre nossos produtos e serviços,
e também sobre o atendimento. O objetivo
é interagir com as pessoas e buscar
constantes oportunidades de aprimoramento
de nossas relações e de melhorias em
nossos processos, produtos e serviços.
Primeira instância – Alô Bradesco/SAC;
Fale Conosco; @AloBradesco; Facebook
A primeira instância de atendimento aos
clientes é composta por:
■■

■■

■■

■■

Alô Bradesco/SAC (Serviço de Apoio ao
Cliente) – atendimento telefônico.
Fale Conosco (disponível no site bradesco.
com.br) – atendimento por e-mail.
@AloBradesco – perfil que possibilita
interação e resposta por meio do Twitter.
Facebook.com/bradesco – “filial” do Alô
Bradesco no Facebook, para que clientes e
outros usuários possam interagir conosco
por meio de perguntas, comentários,
sugestões, reclamações e elogios.

Também monitoramos sites coletivos de
manifestações e reclamações de usuários
na Internet, como o Reclame Aqui.
Foram atendidas 4,5 milhões de ligações
e 212.436 mil e-mails. Nesse atendimento,
adotamos o prazo máximo para resposta
de cinco dias, mas procuramos responder
em três. Já no Twitter e Facebook, nosso
compromisso é interagir com clientes e não
clientes em até cinco minutos após a citação.
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Segunda instância – Ouvidoria
Na Ouvidoria, o cliente solicita a revisão
de reclamações que já passaram pelo
SAC ou Fale Conosco e não foram
resolvidas ou cujas respostas não
considerou satisfatórias. Com base na
análise dos dados das manifestações,
é possível detectar pontos falhos em
processos da Organização e criar
oportunidades de melhorias. Também
são registradas as manifestações
provenientes do Banco Central, dos
Procons (órgão de defesa do consumidor),
da imprensa e de cartas recebidas.
Disponibilizamos também, para os Procons,
um canal exclusivo para o atendimento
imediato aos técnicos do órgão.
Foram atendidas 99,8 mil reclamações.
Desses atendimentos, 19 mil foram
recepcionados via Ouvidoria – 2a Instância,
58,2 mil via Procons, 17,8 mil via Banco
Central e 4,7 mil via imprensa e cartas.
O prazo para resposta de cada atendimento
varia de acordo com a origem da
manifestação. Em média, os casos foram
resolvidos em 10,3 dias corridos.
Os aspectos envolvidos na gestão de
manifestações/reclamações são orientados
pela nossa Política de Qualidade,
que possui, entre suas diretrizes, o
compromisso com a satisfação dos clientes.
Essa Política foi definida pela Alta Direção
da Organização.

Reclamações recebidas
2010

2011

2012

Ouvidoria
2a Instância

14.803

19.539

19.085

Procons

41.290

44.568

58.208

Banco Central

9.908

13.534

17.805

Carta/Imprensa

2.439

3.444

4.702

Por conta da facilidade de acesso aos canais
e do aumento do número de pontos de
atendimento e da base de clientes, é natural
que ocorra um crescimento no número
de manifestações. Em 2012, 57,8% das
demandas recebidas pela Ouvidoria foram
consideradas improcedentes.
Quanto aos assuntos mais recorrentes
das manifestações em 2012, foram:
manifestações sobre juros abusivos,
transações desconhecidas, cobrança de
tarifas e cartão não solicitado, entre outros.
Curso on-line específico sobre Ouvidoria
e as formas de atender melhor os clientes
nas Agências foi disponibilizado para
os funcionários de toda a Rede, com a
participação de 34.268 funcionários até
o fim do ano.
Foram capacitados, desde a criação do
curso, 2.870 agentes da qualidade no curso
Excelência no Atendimento, criado pela
Ouvidoria. Esse curso visou capacitar os
agentes da qualidade das Agências quanto
à importância do bom atendimento e da
mediação de conflitos, a fim de impedir que
os clientes recorram a órgãos externos.

Reclamações consideradas como
quebra de sigilo bancário*
2009

2010

2011

2012

0

1

0

0

* Manifestações classificadas pelo Banco
Central do Brasil como procedentes.

evolução anual das reclamações
no bacen
2009
2010
2011
2012

2009
2010
2011
2012

13.534
17.805*

*D
 esse total, 65% das manifestações de 2012 foram
consideradas improcedentes pelo Bacen.

Ouvidoria Grupo Bradesco Seguros
O Grupo Bradesco Seguros, assim como
o Banco Bradesco, atende às manifestações
de seus clientes em duas instâncias:
o SAC, como primeira instância, e a
Ouvidoria, como segunda. Desde 2011,
tem a sua Ouvidoria certificada pela
NBR ISO 9001:2008.
A Ouvidoria dispõe de diversos canais para
atendimento ao cliente, como Central de
Atendimento (0800), site da Seguradora,
e-mails e cartas. Tem acesso também às
manifestações dos clientes registradas no
SAC e em redes sociais. Sempre atenta
à qualidade no atendimento aos nossos
clientes, a Ouvidoria elabora relatórios aos
gestores posicionando os principais desvios,
para os quais são solicitadas ações de
melhorias nos processos e rotinas.

Evolução anual das
manifestações - Bradesco Seguros
2010

2011

2012

15.329

5.005

6.663

Sugestões

119

56

108

Elogios

169

92

86

Reclamações

Total

evolução anual das reclamações
no Procon

6.938
9.908

15.617

5.153*

6.857

*H
 ouve uma alteração de rotina e gerenciamento em agosto
de 2010, passando a Ouvidoria para segunda instância, o que
fez com que em 2011 houvesse uma acentuada redução do
totalizador em comparação com 2010.

20.058
41.290
44.568
58.208
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Gestão e Controle de Processos Jurídicos
Desde que foi implantando, em 2009,
o sistema de Gestão e Controle de
Processos Jurídicos (GCPJ) propicia aos
funcionários o registro e a consulta sobre o
acompanhamento dos processos judiciais
contra a Organização, observando normas e
políticas específicas aplicadas sob a gestão
do Departamento Jurídico. Em 2012, foram
identificados 321 processos, 2,43% a menos
na comparação com o ano anterior.

Quantidade de processos judiciais
112
139

2008
2009
2010
2011
2012

272
329
321

Reparações financeiras
2012

Categoria

Processos judiciais

Valor

253

R$ 1.283.802,99

Constrangimento no uso de portas de segurança giratória.

54

R$ 267.491,06

Quebra de sigilo bancário de clientes.

14

R$ 120.408,19

321

R$ 1.671.702,24

Demora no atendimento, não concessão de crédito, atendimento
ofensivo e prestação de informações incompletas.

Total

Metas e objetivos de 2012

Progresso

Justificativa

Continuidade da disponibilização do 0800
Procon aos demais Procons do Brasil.

376 novos Procons passaram a utilizar o canal de atendimento
exclusivo, resguardando a imagem da Organização e
proporcionando um atendimento mais rápido ao consumidor.

Implantação do sistema SACL (ferramenta para otimizar
o relacionamento da Ouvidoria com os gestores), com
previsão de início do piloto em setembro/2012.

O sistema está em fase de homologação; previsão
para início das atividades é fevereiro de 2013.

Certificação dos agentes da qualidade no TreiNet da Ouvidoria.

Foram capacitados 2.870 agentes da qualidade no curso
“Excelência no Atendimento”, criado pela Ouvidoria. Esse curso
visa capacitar os agentes da qualidade das Agências quanto à
importância do bom atendimento e da mediação de conflitos,
a fim de evitar que os clientes recorram a órgãos externos.

Disponibilização de painéis de indicadores no
Departamento de Ouvidoria, com o objetivo de
acompanhar em tempo real o fluxo de informações.

Ferramenta implantada.

Criação de ranking para avaliar o desempenho dos gestores
na solução das demandas e volume de reclamações.

Foi criado o processo de posicionamento periódico
à Direção da Organização, referente aos canais
que estão sob a gestão da Ouvidoria.
Cumprido

Pacialmente cumprido

Não cumprido

Metas para 2013
 umentar o volume de atendimentos da linha 0800 exclusiva para os Procons, com a finalidade de reduzir o prazo da resolução das manifestações de
A
clientes e usuários.
■■ Realizar capacitação dos Agentes de Ouvidoria situados nas Agências, os quais são os responsáveis pelo estreitamento do relacionamento com os Procons.
■■ Disponibilizar canal 0800 específico para a Defensoria Pública do Rio de Janeiro.
■■ Realizar workshops com a participação das direções dos Procons e do Banco Central do Brasil, além de gestores de produtos e serviços da Organização e
representantes da Rede de Agências, Gerências Regionais e Diretorias Regionais.
■■
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Público interno
Ao fim de 2012, contávamos com 103.385
funcionários. Uma de nossas principais
diretrizes, com relação à gestão de recursos
humanos, é proporcionar um ambiente de
trabalho saudável, no qual as pessoas possam
desenvolver suas capacidades e atingir seus
objetivos pessoais e profissionais. Por isso,
buscamos oferecer um ambiente profissional
desafiador, mas ao mesmo tempo equilibrado
e atrativo para os funcionários.
A qualidade na gestão de pessoas na
Organização foi reconhecida por
publicações renomadas no cenário
nacional – vide informações no item
Reconhecimentos / Ratings /
Certificações, no final deste Relatório.

Capital humano
A estratégia de gestão do capital humano
está fundamentada na Política de
Gerenciamento dos Recursos Humanos,
que tem como diretrizes relações e
ambiente de trabalho, respeito à diversidade
e à dignidade do ser humano, saúde e
segurança, qualidade de vida, realização e
crescimento profissional e desenvolvimento e
aperfeiçoamento de potencialidades técnicas
e comportamentais, mantendo sempre
diálogo aberto com os funcionários inclusive
para tratativa de denúncias.
Há um Comitê Executivo de Recursos
Humanos e de Gestão de Pessoas, com o
objetivo de zelar pelo cumprimento dessa
Política, assegurando o seu alinhamento com
o planejamento estratégico da Organização.
Prevalece, em nosso dia a dia, a filosofia
de “Banco de carreira fechada”. Temos,
ao longo do tempo, preenchido a maioria
dos cargos executivos e intermediários
com profissionais formados internamente
que se destacaram em sua trajetória
na Organização, contribuindo para a
superação dos resultados. Para os cargos

de Diretor-Presidente e Diretor
Vice-Presidente, por exemplo, é exigido
o tempo mínimo de dez anos ininterruptos
de atividades na Organização.
Dessa forma, os profissionais são sempre
preparados para a sucessão de lideranças
uma vez que todos têm a possibilidade
de ascensão aos níveis intermediários e
superiores. Por isso, todos os gestores
são, também, formadores de talentos.
Como resultado desse princípio,
atualmente 93% dos integrantes da
Diretoria Executiva construíram suas
carreiras dentro da Organização.
Colaboradores por categoria*
2010

2011

2012

8

9

9

Diretoria Estatutária

144

152

133

Superintendência

121

148

151

Conselho de
Administração**

Gerência

9.531

11.086

11.369

Supervisão/Técnicos

35.633

39.296

43.156

Administrativo

18.794

17.103

16.367

Operacional

31.169

36.779

32.342

* No total de Funcionários, não são considerados os Membros do
Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária.
** No total de Membros, incluem-se o Diretor-Presidente e um
Conselheiro Independente.
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Geração de valor para os colaboradores
2010

2011

2012

Número de funcionários

95.248

104.412

103.385

Proventos (em bilhões)

R$ 4,3

R$ 5,1

R$ 5,7

Encargos (em bilhões)

R$ 1,6

R$ 1,9

R$ 2,2

Participação nos lucros e resultados – PLR (em milhões)

R$ 808,1

R$ 936,9

R$ 1.030,9

R$ 1.855.937

R$ 2.277.910

R$ 2.523.090

Provisão para processos trabalhistas (em milhões)

R$ 543,3

R$ 1.161,9

R$ 649,9

Treinamento (em milhões)

R$ 107,1

R$ 161,4

R$ 132,6

Saúde (em milhões)

R$ 486,5

R$ 549,0

R$ 600,9

Alimentação (em milhões)

R$ 775,7

R$ 938,6

R$ 1.080,9

Previdência privada (em milhões)

R$ 379,5

R$ 566,7

R$ 590,9

R$ 51,6

R$ 58,7

R$ 67,0

R$ 162,7

R$ 164,7

R$ 183,4

Total de benefícios (em mil)

Creche/auxílio-creche (em milhões)
Outros (em milhões)

distribuição do quadro de colaboradores

norte
3.609 (3,49%)
a 1.534 (42,50%)
b 2.075 (57,50%)
C 2.108 (58,41%)
d 2.012 (55,75%)
e 1.597 (44,25%)
F 86 (2,38%)
G 3.523 (97,62%)
H 10 (0,28%)
i 329 (9,12%)
J 447 (12,39%)
K 12,2%

Funcionários
a Mulheres
b Homens
C Negros
d Funcionários em jornada
de trabalho integral
e Funcionários em jornada
de trabalho parcial
F Funcionários em contrato
determinado
G Funcionários em contrato
indeterminado
H Estagiários
i Admissões
J Demissões
K Turnover
( ) Os números entre parênteses referem-se
à porcentagem em relação ao total
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Centro-oeste
4.970 (4,81%)
a 2.066 (41,57%)
b 2.904 (58,43%)
C 1.540 (30,99%)
d 3.313 (66,66%)
e 1.657 (33,34%)
F 106 (2,13%)
G 4.864 (97,87%)
H 21 (0,42%)
i 453 (9,11%)
J 594 (11,95%)
K 11,8%

sul
9.919 (9,59%)
a 4.572 (46,09%)
b 5.347 (53,91%)
C 515 (5,19%)
d 6.774 (68,29%)
e 3.145 (31,71%)
F 168 (1,69%)
G 9.751 (98,31%)
H 35 (0,35%)
i 720 (7,26%)
J 840 (8,47%)
K 8,4%

nordeste
13.360 (12,92%)
a 6.095 (45,62%)
b 7.265 (54,38%)
C 6.317 (47,28%)
d 8.194 (61,33%)
e 5.166 (38,67%)
F 299 (2,24%)
G 13.061 (97,76%)
H 29 (0,22%)
i 835 (6,25%)
J 972 (7,28%)
K 7,2%

sudeste
71.249 (68,92%)
a 36.643 (51,43%)
b 34.606 (48,57%)
C 13.708 (19,24%)
d 50.233 (70,50%)
e 21.016 (29,50%)
F 1.383 (1,94%)
G 69.866 (98,06%)
H 932 (1,31%)
i 5.730 (8,04%)
J 6.414 (9,00%)
K 9,0%

exterior
278
a 103 (37,05%)
b 175 (62,95%)
C N/D
d 278 (100%)
e 0 (0,00%)
F 0 (0,00%)
G 278 (100%)
H 0 (0,00%)
i 25 (8,99%)
J 14 (5,04%)
K 6,4%

Ambiente de trabalho
Com foco na melhoria constante
do ambiente de trabalho, seguimos
os requisitos da Norma de
Responsabilidade Social SA 8000,
que trata do assunto e que vem sendo
expandida gradativamente para todas
as unidades da Organização. O Sistema
de Gestão de Responsabilidade Social
Bradesco, baseado na Norma SA 8000,
passou a abranger cerca de 38 mil
funcionários (37% do quadro). A cada
ano, a certificação é expandida para
outras dependências. É importante
salientar que todas as áreas e unidades
certificadas ou a certificar pela
Norma SA 8000 passam por
auditorias trimestralmente, por
processo de amostragem.

voluntariamente às pesquisas
sobre clima organizacional, por
meio de questionários e entrevistas.
São avaliados itens como ambiente
de trabalho, benefícios, remuneração,
oportunidades de carreira,
desenvolvimento profissional,
ética, cidadania e responsabilidade
social da empresa e lideranças.

Para monitorar o clima interno, estamos
presentes há 15 anos nos maiores e
mais amplos levantamentos sobre
clima organizacional do País, como os
processos de “melhores empresas para
trabalhar/iniciar a carreira e em gestão
de pessoas”, sendo reconhecidos por
essa ação. Os funcionários respondem

Para as unidades certificadas pela
Norma SA 8000, há ainda as Caixas
de Sugestões, Caixa Postal – SA 8000,
formulário eletrônico disponibilizado
no hotsite SA 8000 e os Representantes
de Trabalhadores da SA 8000.

Pesquisa de clima
Índice de satisfação dos empregados (%)

82
80
81
81
82

2008
2009
2010
2011
2012

Referentes à pesquisa “As 100 Melhores Empresas para
Trabalhar”, conduzida pela consultoria GTPW – Great Place to
Work, em parceria com a revista Época.

turnover
(%)

2008
2009
2010
2011
2012

10,8
9,1
8,9
7,8
8,9

O cálculo do turnover, que indica o nível de estabilidade
dos funcionários no emprego, considera o número total
de desligamentos em relação à média anual do total de
funcionários. Fonte: Febraban

Acolhimentos de denúncias e
manifestações de colaboradores
Todos os colaboradores contam com
o Alô RH, serviço de atendimento
interno, para realizarem reivindicações,
denúncias e sugestões. Podem
ser utilizados, também, os
representantes/canais dos
sindicatos dos trabalhadores.

Podem ser relatadas quaisquer
preocupações ou sugestões
provenientes de partes interessadas
em relação à Norma SA 8000 de
Responsabilidade Social, ao Código
de Conduta Ética e à Política de
Gerenciamento dos Recursos
Humanos inclusive em situações
de assédio e discriminação.
Foram registradas 54 denúncias
classificadas como discriminação.
Desse total, quatro casos foram
considerados procedentes e planos
de reparação foram implementados.
Durante a análise são levantadas
informações sobre o caso, é realizado
estudo de procedência e, se
procedente, são definidos a
causa e o plano de ação devido.

Casos de discriminação
Relatados*

2010

2011

2012

154

153

54

9

15

4

Considerados
procedentes

* Provenientes de todos os canais de comunicação do SGRS
Bradesco, sendo que os principais são: Alô RH (corporativo),
Representantes dos Trabalhadores e Caixa de Sugestões
(escopo SA 8000).

SA 8000
2010
Manifestações recebidas

2011

2012

2.088 2.115 2.012

Os números incluem preocupações, sugestões e resultados
de auditoria.

Diversidade
A valorização da diversidade é uma de
nossas diretrizes na gestão de pessoas,
é reforçada pela nossa aderência a
compromissos abrangentes como o
Pacto Global. Buscamos trabalhar a
diversidade etnorracial, de gênero, de
idade, de Pessoas com Deficiência e de
orientação sexual.
Ao fim de 2012, do total de
funcionários da Organização (103.385),
52.372 eram homens e 51.013 mulheres;
24.188 eram afrodescendentes e 2.079
Pessoas com Deficiência.
Em termos de carreira, priorizamos
a igualdade de oportunidades
de desenvolvimento e ascensão
profissional, em função de nossa
filosofia de “Banco de carreira”.
O salário mais baixo pago pelo Bradesco
foi 244% maior do que o salário-mínimo
nacional, sem distinção de gênero.
Nos últimos três anos, o salário-piso no
Banco foi, em média, 250% superior ao
mínimo nacional.
A participação das mulheres nos cargos
mais altos da Organização e a sua
remuneração vêm melhorando a cada
ano. A média salarial das mulheres
37
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cresceu 153% de 2000 para 2012,
enquanto a dos homens aumentou 111%.
Atualmente, mulheres ocupam um
assento no Conselho de Administração
e 47% dos cargos de chefia.
Inclusão de Pessoas com Deficiência
Mantivemos o empenho com relação à
inclusão de Pessoas com Deficiência em
nosso quadro de funcionários.

O programa tem o objetivo de oferecer
aos participantes conhecimento e preparo
para o mercado de trabalho, com foco em
instituições financeiras. Saiba mais no site:
febraban.org.br/oportunidade

Atuamos em dois programas de qualificação
de Pessoas com Deficiência: o Programa
de Capacitação Profissional e Inclusão
de Pessoas com Deficiência do Setor
Bancário, da Federação Brasileira de Bancos
(Febraban), e o Programa Bradesco de
Capacitação Profissional com Ênfase na
Educação Inclusiva, em parceria com a
Fundação Bradesco. Foram capacitados e
admitidos 34 novos funcionários em função
desses programas.

Composição do quadro por faixa etária

Composição do quadro por tempo
de Organização
14.059 (13,6%)
De 11 a 20 anos

14.617 (14,1%)
De 6 a 10 anos

53.792 (52,0%)
Até 5 anos

20.917 (20,2%)
Acima de 20 anos

Composição do quadro por tipo de cargo
44.719 (43,3%)
Não comissionado

58.666 (56,7%)
Comissionado

Composição dos grupos minoritários
2010

2011

2012

Mulheres

46.909

51.266

51.013

Negros
(pardos + pretos)

18.424

22.813

24.188

Funcionários com idade
acima de 45 anos

11.638

13.009

14.212

1.696

1.933

2.079

Pessoas com
Deficiência

5.866 (5,7%)

Acima de 50 anos

42.782 (41,4%)
De 30 a 50 anos

54.737 (52,9%)
Até 29 anos

Composição do quadro por gênero

51.013
(49,3%)

Feminino

52.372
(50,7%)
Masculino

Composição do quadro por formação
9.778 (9,5%)
Ensino médio

432 (0,4%)

Ensino fundamental

13.340 (12,9%)
Pós-graduação

79.835 (77,2%)
Ensino superior
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Proporção do salário médio feminino em
relação ao masculino
(por categoria profissional)

Nível

2010

2011

2012

Conselho de Administração

63%

77%

78%

Diretoria Estatutária

87%

82%

95%

103%

105%

106%

Superintendência
Gerência

87%

87%

87%

Supervisão/Técnicos

92%

92%

93%

Administrativo

76%

78%

78%

Operacional

97%

97%

97%

Gestão de Pessoas
Com o objetivo de bem identificar o potencial
dos funcionários, estamos realizando
o mapeamento do capital humano do
Bradesco, por meio de entrevistas por
competências entre outras metodologias.
Além do mapeamento, os líderes realizam
eletronicamente a estimativa de entrega,

que avalia a contribuição/resultado
individual dos funcionários.
A partir do diagnóstico, são
recomendadas ações de treinamento e
desenvolvimento voltadas à melhoria do
desempenho individual e/ou da equipe,
sendo base para planos de carreira,
prática do feedback e aprimoramento
profissional e contribuindo para o
atingimento de resultados em curto,
médio e longo prazos.
Todas as posições-chave foram
mapeadas e receberam feedback.
O objetivo é concluir o processo de
mapeamento das competências de
100% dos funcionários até 2013.
Quantidade de processos de mapeamento
2008
2009
2010
2011
2012

44.849
59.560
71.778
90.842
106.560

Benefícios
Para os funcionários que trabalham no
regime da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), além dos benefícios
previstos em lei, oferecemos: seguro
saúde e odontológico gratuito; serviço
social; assistência psicológica; programa
de Qualidade de Vida Viva Bem e seu
canal de atendimento 0800 Viva Bem;
vacinação contra a gripe e o vírus H1N1;
área destinada a atividades de lazer em
diversas localidades com piscinas, pista
de atletismo, campo de futebol e quadras
poliesportivas; e linhas de crédito com
taxas subsidiadas – todos extensivos aos
dependentes, inclusive os casos em que
a união decorra de relação homoafetiva
estável, devidamente comprovada.
Os demais benefícios são exclusivos
para funcionários: plano de

previdência complementar; seguros
de vida, de acidentes pessoais e
assistência-funeral (com custos
subsidiados); cursos de especialização
(atendendo a critérios da Organização);
lanches servidos diariamente;
descontos em medicamentos nas
farmácias credenciadas; empréstimo
social (para situações de emergência);
e canal de compras on-line –
ShopFácil Funcionário.

líquido/número de funcionários) teve
um aumento de 3,9% em relação a 2011.

O Plano de Previdência Complementar
é um plano de contribuição definida,
com benefícios definidos para
pensão ao cônjuge e ao filho (a)
e aposentadoria por invalidez.
As obrigações do empregador são
pagas dentro da estrutura financeira
do Bradesco. Em 2012, o valor total de
recursos alocados para os planos de
previdência complementar foi de
R$ 158 milhões. O percentual destinado
equivale a 7% do salário do funcionário.
Participaram dos planos de
previdência 37.610 funcionários.

Nosso Departamento de Treinamento
possui Certificação de Qualidade NBR
ISO 9001:2008 para seus processos,
adotando pós-teste em treinamentos
presenciais e por e-learning, e monitora
o aprendizado obtido pelos funcionários
nos programas de desenvolvimento
de habilidades. A medida maior do
desempenho de nossa estratégia é
expressa pela melhoria de nossas
atividades e processos, demonstrada
pelos resultados financeiros e contábeis
do exercício, assim como pelos prêmios,
ratings e certificações obtidos no período.

Educação e treinamento
Investimos R$ 132,6 milhões em ações
de desenvolvimento. Já o ROI (lucro

Especificamente para os executivos
da Organização, temos o Programa de
Desenvolvimento Avançado.

As necessidades de aprimoramento
são identificadas por meio do
processo corporativo de mapeamento
de capital humano, que é conduzido
na Organização pela gestão
consultiva das equipes do
Departamento de Treinamento,
em parceria com as Diretorias.

Colaboradores em treinamento
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Em 2013, implantaremos a
Universidade Corporativa Bradesco,
com os objetivos de:
■■

■■

■■

■■

Ser um sistema educacional dirigido
a profissionais da Organização,
clientes, fornecedores, parceiros e
sociedade, promovendo um conjunto
integrado e estratégico de soluções
de aprendizagem.
Desenvolver competências alinhadas
aos objetivos empresariais.
Criar ambientes colaborativos e
comunidades de aprendizagem que
estimulem a construção coletiva do
conhecimento.
Aprimorar o relacionamento com o
cliente como estratégia para atender
a suas expectativas e necessidades,
associando, para nós, crescimento
orgânico, cumprimento de metas e
compromisso com a sociedade.

Recursos investidos em treinamento
(em milhões de reais)

2008
2009
2010
2011
2012

94,0
87,0
107,0
161,0
132,6

Participação em atividades de treinamento
Tipos de atividade
Presenciais
TreiNet (on-line)
Videotreinamento e cartilhas
Total de participações
Total de horas

2011

2012

209.773

229.242

236.979

1.239.725

1.277.513

1.328.242

384.694

534.137

520.629

1.834.192

2.040.892

2.089.906

14.242.740

14.106.633

12.437.348

Média anual de horas de treinamento dos funcionários ativos*,
por categoria profissional
Categoria

2010

2011

2012

Diretoria

89

59

127

Superintendência

89

95

200

129

121

91

65

80

79

Operacional

191

157

155

Supervisão/Técnicos

170

123

101

Total

155

127

113

Gerência
Administrativo

* Utilizou-se

como base de cálculo o atual quadro de funcionários (dez/2012), confrontando os dados com os treinamentos realizados.

Segurança e saúde no trabalho
Como uma de nossas prioridades
estratégicas, conduzimos a gestão de
segurança e saúde ocupacional para
a Organização de forma centralizada,
abrangendo todos os funcionários.
Reforçando sua importância,
realizamos exames médicos por
quadrimestre, ou seja, numa frequência
três vezes maior do que a determinada
pela legislação nacional. Dessa
forma, podemos prevenir doenças
ocupacionais.
Temos o Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais e Análise
Ergonômica, que identifica e analisa
riscos físicos, químicos, biológicos
e de ergonomia e define ações para
adequação e melhoria das condições do
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2010

ambiente de trabalho, com o objetivo
de eliminar riscos reais ou potenciais.
Conforme normas estaduais,
semestralmente simulamos em nossas
dependências situações de emergência,
envolvendo funcionários e prestadores
de serviços.
Fazemos também campanhas de
vacinação contra a gripe e o vírus H1N1.
Oferecemos a vacina gratuitamente aos
funcionários e, a preços subsidiados,
para dependentes. Na campanha de
2012, foram aplicadas 63.785 doses das
vacinas. Investimos ainda na prevenção
de dependência química (alcoolismo/
drogas/tabagismo), doenças
cardiovasculares, doenças sexualmente
transmissíveis, estresse, lesões por
esforço repetitivo e obesidade.

Os funcionários e seus familiares
ainda contam com o apoio social
e psicológico em situações
de necessidade e emergência.
Os atendimentos são realizados nas
mais diversas situações: tratamentos
médicos, acidentes, mortes na
família, liberação de empréstimos
especiais, eventos traumáticos,
transtornos emocionais, orientação
nutricional, estimulo à prática de
exercícios e outras ações. Foram
realizados, em média, 1,4 mil
atendimentos mensais.

Indicadores de segurança e saúde ocupacional
Lesões

2010

2011

2012

Número total

2.028

1.803

1.876

% em relação ao quadro total

2,13

1,73

1,81

Taxa (fator 200.000)

1,48

1,20

1,26

1.256

1.071

1.147

% em relação ao quadro total

1,32

1,03

1,11

Taxa (fator 200.000)

0,92

0,71

0,77

330.661

301.385

302.477

241,08

200,45

203,18

964.840

1.152.510

1.249.894

2,98

3,25

3,58

703,46

766,53

839,56

Doenças ocupacionais
Número total

Números de dias perdidos
Número total
Taxa (fator 200.000)
Absenteísmo (dias com falta)
Dias com falta*
% de absenteísmo
Taxa (fator 200.000)

Para o dia a dia, temos ainda
sala de descompressão para os
funcionários do Bradesco Dia&Noite
e academia de ginástica na matriz
do Banco, em Osasco (SP).

* Considerando apenas os dias com faltas por Acidente de Trabalho e Tratamento de Saúde superiores a 15 dias.

Qualidade de vida
Foi ampliado o escopo das ações de
qualidade de vida, com a criação de um
novo programa, que veio complementar
as ações já existentes.

O Viva Bem abrangerá aproximadamente
16 mil funcionários e as ações estão
planejadas para acontecerem no
primeiro trimestre de 2013.

Programa Qualidade de
Vida do Bradesco
Foi aprovado pela Diretoria Executiva
nosso Programa de Qualidade de Vida
Viva Bem, que visa contribuir com o
bem-estar e a saúde física, emocional e
social dos funcionários para melhorar
a capacidade funcional e fortalecer a
relação empregado/empregador.

Temos também o canal de atendimento
0800 Viva Bem, serviço gratuito e
confidencial que funciona por meio
de uma central de atendimento
24 horas por dia, sete dias por semana.
É voltado para a orientação aos
funcionários e seus dependentes,
onde profissionais especializados,
abordam assuntos profissionais e
pessoais, com ênfase na qualidade
de vida e no bem estar das pessoas.

O programa foi considerado um dos
cinco pilares estratégicos para a gestão
de recursos humanos e será expandido,
envolvendo as seguintes ações:

Processos trabalhistas

■■
■■
■■
■■
■■

Gerenciamento de doenças crônicas.
Programa Antitabagismo.
Gestação Saudável.
Programa de Orientação Nutricional.
Programa de Atividades Físicas.

Processos trabalhistas
A quantidade de processos
trabalhistas em relação ao número
de desligamentos equivaleu a
12,27%. No ano anterior, o índice
foi de 13,3%. O fato é justificado
em função de uma ação civil
pública, ajuizada em 29/08/1996
no Estado do Maranhão, envolvendo
ex-empregados do Banco do
Estado do Maranhão (BEM), que
ingressaram com ação individual
visando executar o que foi deferido
na ação coletiva.

2010

2011

2012

Processos

Valor

Processos

Valor

Processos

Valor

Processos
administrativos
– Infrações
de artigos da
Consolidação
das Leis do
Trabalho (CLT)

279

R$ 664.992,94

139

R$ 324.724,08

127

R$ 370.960,07

Assédio moral

34

R$ 794.798,95

35

R$ 1.630.771,13

46

R$ 2.446.309,26
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Relações sindicais
Reconhecemos o direito que todos os
funcionários têm de liberdade de associação
e de serem representados por sua respectiva
categoria sindical.

funcionários não sindicalizados.
Possuímos uma estrutura de relações
sindicais dedicada especificamente para
que tenhamos um canal permanente de
diálogo com as entidades sindicais.

A comunicação entre sindicatos e
funcionários e, vice-versa, é livre, e as
informações sobre as atividades sindicais são
divulgadas por meio de quadros de avisos,
Jornal Sindical disponível em nossas portarias
e outros veículos de comunicação interna.
É facilitada às entidades sindicais a realização
de campanha anual de sindicalização
– inclusive, disponibilizamos lista de

Respeitamos e cumprimos os Acordos
e as Convenções de Trabalho firmados,
negociados anualmente entre representantes
da Organização e dos empregados. Todos
os funcionários (100%) da Organização são
abrangidos por Acordos Coletivos.

Metas e objetivos de 2012

Progresso

Ao fim de 2012, 50.823 funcionários da
Organização eram sindicalizados.

Justificativa

Expandir o escopo da SA 8000 para a Scopus (empresa de
tecnologia da Organização) – unidade Pirituba (São Paulo/SP)
e para 50% das Agências de São Paulo – Capital e Grande São
Paulo. Avaliar a expansão para a Bradesco Financiamentos.

O SGRS – Norma SA 8000 foi implantado nos escopos
estipulados, inclusive na Bradesco Financiamentos.

Realizar estudo sobre o Programa Gestação Saudável,
visando ampliar as ações de qualidade de vida.

Foi feito o estudo, e o Programa foi aprovado,
com previsão de implantação em 2013.

Ampliar as ações do Programa de Capacitação de
Pessoas com Deficiência no âmbito da Organização
– gestores e demais funcionários.

Foi aprovada e implementada a segunda turma do Programa
de Capacitação, em parceria com a Fundação Bradesco.

Expandir a implementação do SGSSO – Sistema
de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional,
em conformidade com o padrão SA 8000.

A expansão do SGSSO acompanhou a expansão
do escopo da Certificação SA 8000.
Cumprido

Pacialmente cumprido

Não cumprido

Metas para 2013
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
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Concluir o mapeamento das competências de todos os funcionários.
Implantar a Universidade Corporativa Bradesco.
Implantar o Programa de Qualidade de Vida Viva Bem, tendo como alvo na primeira fase a matriz (Cidade de Deus), o Núcleo Alphaville e o prédio da
Av. Paulista, 1.450.
Realizar estudo sobre um Programa de Atividades Culturais e de Lazer, visando ampliar as ações de qualidade de vida.
Expandir o escopo da SA 8000 para o total de Agências de São Paulo – Capital e Grande São Paulo e Prédio Administrativo do Polo Salvador. Avaliação para
expansão para as Filiais da Bradesco Financiamentos.
Figurar nos principais rankings elaborados por consultorias conceituadas no tema clima organizacional.
Expandir a implementação do SGSST – Sistema de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho, em conformidade com o padrão SA 8000.

Acionistas e investidores
Buscamos pautar a relação com acionistas e
investidores pela transparência, em linha com
as nossas práticas de governança. Cada vez
mais, procuramos disponibilizar mecanismos
que contribuam para estreitar o diálogo com
esses públicos.
No ano, foram destinados R$ 3.895 milhões aos
acionistas, sob a forma de dividendos e juros
sobre o capital próprio, equivalentes a 36,0%
do Lucro Líquido Contábil do período, acima
dos 25% exigidos pela Lei das Sociedades
Anônimas. De acordo com a cotação das ações,
o valor de mercado do Bradesco alcançou
R$ 131,9 bilhões em 31.12.2012.

Encontro Apimec São Paulo (SP)

evolução das ações e adRs do bradesco
base 100

41,6

160
140

15,0
13,2
7,1
-9,2
-12,1

120
100
80
60
40
20
0
4t2010

1t2011

* Início das negociações em Bolsa a partir de 13/3/2012
Dados ajustados por proventos e deliberações
Fonte: Economática

2t2011

3t2011
IBOV

4t2011
BBDC3

1t2012

2t2012

BBDC4

DJIA

3t2012

4t2012
BBD

trim.
BBDO*

Ações ON do Bradesco compõem o índice MSCI
As ações ON do Bradesco (BBDC3) atenderam aos requisitos exigidos pela MSCI na última
revisão, ocorrida em novembro e passaram a compor os diversos índices da empresa em
dezembro.
Acreditamos que, por se tratar de índices de abrangência global, a inclusão das ações BBDC3
proporcionará maior visibilidade do papel aos analistas e investidores no Brasil e no exterior.
A MSCI é uma provedora líder de ferramentas para dar suporte a decisões de investimento,
tendo como clientes desde grandes fundos de pensão a butiques de hedge funds.
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Relações com acionistas,
investidores e analistas
Nosso Departamento de Relações com o
Mercado contempla a área de Relações com
Investidores (RI), que é uma área estratégica
e responsável por reunir e divulgar
informações aos acionistas, investidores e
analistas do mercado de capitais. Também
é responsável por apresentar à Diretoria
Executiva da Organização a percepção do
mercado em relação ao Banco.
A área de RI atende, de forma segmentada,
os investidores institucionais e os investidores
pessoas físicas.

Investidores Pessoa Física
No ano, o atendimento às pessoas físicas da
Área de Relações com Investidores ampliou
para nove eventos a sua participação no
Circuito ExpoMoney, maior feira de educação
financeira da América Latina, passando
pelas cidades de Curitiba, Salvador, Recife,
Florianópolis, Brasília, São Paulo, Belo
Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre
e abrangendo palestras sobre cenário
macroeconômico, estratégias, principais
números do Bradesco, mercado de capitais
e sustentabilidade.

twitter.com/bradesco_ri

bradescori.com.br/apm12

Com o apoio de profissionais da área de
Relações com Investidores e da Bradesco
Corretora, a participação do Bradesco
foi destaque na ExpoMoney São Paulo.
Um amplo e detalhado conjunto de palestras
realizadas no estande do Banco abordou
temas como Estratégia de Investimento,
Formando Conhecimento em Ações e
Ações e Operações Estruturadas. Na plenária,
chamaram a atenção mais três palestras
conduzidas por profissionais da Organização:
Cenário Macroeconômico, Finanças
Pessoais e Estratégias para montar uma
carteira de ações de sucesso.

Eventos e comunicação com o mercado
Com negócios e operações tanto no mercado
44

nacional quanto no internacional, temos
trabalhado para ampliar ao máximo as
oportunidades e a visibilidade em novas
praças de negócio. Para isso, participamos
de diversos eventos que possibilitam
a interação com analistas, acionistas,
investidores e órgãos reguladores e
fiscalizadores do mercado de capitais.
Temos conduzido uma agenda fixa de
eventos, com a participação de Lázaro de
Mello Brandão, Presidente do Conselho
de Administração da Organização, nos
encontros da Apimec-SP, e de Luiz Carlos
Trabuco Cappi, Diretor-Presidente do
Banco, em diversos eventos.
Dentre os eventos, podemos mencionar:
■■

■■
■■
■■

Participação em Encontros da
Associação dos Analistas e
Profissionais de Investimento do
Mercado de Capitais (Apimec).
Eventos Bradesco Open Day, no Brasil.
Realização de road shows.
Participação em conferências no Brasil
e no exterior.

Os Encontros Apimec têm transmissão
ao vivo pela Internet, além de tradução
simultânea para o inglês. Nas capitais,
as notícias também foram postadas
simultaneamente no Twitter, sendo que na
cidade de São Paulo o evento foi transmitido
ao vivo inclusive para iPhone, iPad e
Android (sistema operacional para
dispositivos móveis). Ainda, nesse evento,
houve transmissão também por meio da
Linguagem Brasileira de Sinais (Libras).
Todas as apresentações do Bradesco podem
ser vistas no hotsite, que traz as participações
do Banco desde 2001. Em 2012, esses
encontros contaram com a presença de
mais de 4 mil participantes presenciais;
outros 5 mil puderam acompanhar as
transmissões pela Internet.

Atendimento a acionistas, analistas e investidores
Atividade

2010

2011

2012

Reuniões com investidores

130

168

149

Conferências telefônicas

78

210

236

Eventos no Brasil

17

24

26

Eventos no exterior

24

29

26

Encontros Apimec

19*

19*

18

Videochats
Total

4

4

4

272

454

459

* Foi realizado um Encontro INI (Instituto Nacional de Investidores)

O evento Bradesco Open Day, em junho,
reuniu cerca de uma centena de analistas
e investidores, nacionais e estrangeiros, e
contemplou apresentações de importantes
áreas de negócio da Organização: Cartões,
Financiamento de Veículos, Crédito
Consignado, Crédito Imobiliário, Pequenas
e Médias Empresas (Varejo e Empresas)
e Bradesco Seguros. O evento foi gravado
na íntegra e encontra-se disponível para
consulta no site de RI.
Realizamos também nove road shows,
em seis países.
Além da participação em eventos,
disponibilizamos canais fixos para o
relacionamento com o investidor, como o
nosso site de RI, onde se encontra o Fale com
o RI, para o atendimento de profissionais
do mercado, pessoas físicas e investidores
institucionais. Nesse canal, também são
realizadas divulgações de press releases e

Metas e objetivos de 2012

fatos relevantes ao mercado. Os investidores
contam também com o Twitter.
Com relação às nossas diretrizes e ações
sobre sustentabilidade, além do Relatório
de Sustentabilidade, as informações são
também divulgadas em nossos Relatórios
Anuais, em apresentações institucionais
para analistas de mercado, acionistas e
investidores e, trimestralmente, no Relatório
de Informações Suplementares (inclusive
com a divulgação do Balanço Social modelo
Ibase), bem como em divulgações via
Fact Sheet – boletim trimestral distribuído
para acionistas e investidores logo após
a divulgação dos resultados do período.
Nosso posicionamento e nossas principais
iniciativas no campo do desenvolvimento
sustentável são ainda abordados nas
apresentações para analistas e profissionais
de investimento do mercado de capitais
(Apimecs) por todo o Brasil (foram18
apresentações em 2012).

Progresso

Justificativa

Ampliar o número de ExpoMoneys.

O Banco participou de nove encontros. Em 2011, foram seis.

Ampliar o número de conference calls e encontros
com analistas buy side e sell side.

Entre reuniões presenciais no Brasil e no exterior
e conference calls, participamos de 385 encontros
com analistas e investidores (378 em 2011).
Cumprido

Pacialmente cumprido

Não cumprido

Metas para 2013
■■

Ampliar o número de conference calls e encontros com analistas buy side e sell side.

45

Relatório de Sustentabilidade 2012

Geração de valor aos fornecedores
2010

2011

2012

Número de
contratos

2.348

2.364

2.212

Volume financeiro
(em bilhões)

R$ 9,6

R$ 14,5

R$ 13,4

Quantidade de fornecedores
2010

2011

2012

3.700

4.221

5.122

10o Encontro Bradesco de Fornecedores realizado em São Paulo

Fornecedores
Selecionamos nossos fornecedores por meio
de processo que avalia, entre outros fatores,
o comprometimento com a sustentabilidade.
Para tanto, utilizamos a ferramenta RFI
(Request for Information), que examina
informações cadastrais, comerciais, técnicas,
econômico-financeiras e socioambientais
dos potenciais fornecedores. Os critérios
socioambientais correspondem a 15% da
nota do RFI.
Na assinatura do contrato, o fornecedor
se compromete, por meio de cláusulas
específicas, a preservar o meio ambiente,
a não adotar práticas de discriminação,

a não utilizar trabalho ilegal, escravo ou
infantil e a não empregar menores de 18
anos em condições que comprometam seu
desenvolvimento. Também se compromete
a estar em conformidade com o Código de
Conduta Ética Corporativa e com o Código
de Conduta Ética Setorial do Profissional de
Compras. Essas diretrizes estão alinhadas
com a nossa Política de Compras.

Processo de aquisição
Nossa estratégia de compras é
centralizada, para atendimento a todas
as áreas e unidades da Organização, o
que possibilita a padronização dos produtos
e serviços fornecidos.

Etapas do relacionamento com fornecedores que envolvem aspectos socioambientais
Homologação – Entrada da empresa na
Organização (a ser implantada gradativamente)

•A
 plicação de requisitos socioambientais (aderência à Política Corporativa de Sustentabilidade do
Bradesco e à legislação vigente).

Seleção – Identificação de empresas
para participar da concorrência

• RFI – Request for Information – Avaliação com critérios classificatórios (aspectos socioambientais
representam 15% da nota final).

Aquisição – Cotação, negociação e contratação

• C
 láusulas contratuais padrão de Responsabilidade Socioambiental, Código de Conduta Ética Setorial
do Profissional de Compras Bradesco.
• Exigência de certificação FSC para materiais gráficos e móveis.

Avaliação dos fornecedores contratados
(a ser implantada gradativamente)

•M
 onitoramento dos fornecedores.
• Programa de Relacionamento com Fornecedores Estratégicos, Avaliação Socioambiental de
Fornecedores, Questionário Socioambiental, Aderência aos princípios das normas SA 8000 (PEF),
ISO 14001 e OHSAS 18001.

Desenvolvimento dos fornecedores
(a ser implantado gradativamente)

• Desenvolvimento socioambiental de fornecedores.
• Desenvolvimento dos fornecedores inseridos em categorias críticas sob o aspecto socioambiental
e com baixo nível de atuação.
• Desenvolvimento com base nas diretrizes da Política Corporativa de Sustentabilidade.
• Engajamento: Encontro Bradesco de Fornecedores e CDP Supply Chain.
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Para uma negociação mais rápida e
segura, contamos também com uma
plataforma eletrônica, denominada
SRM (Supplier Relationship
Management), que realiza a cotação,
a negociação e o fechamento de
aquisições em meio aos fornecedores.
O processo está em fase de
implementação de forma gradativa e
conta, atualmente, com a participação
de 121 empresas.

Programa de Relacionamento com
Fornecedores Estratégicos
Contamos com o Programa de
Relacionamento com Fornecedores
Estratégicos, para dialogar sobre a
reavaliação da cadeia de suprimentos
nas dimensões de custo total de
aquisição, inovações, racionalização
de processos, otimização de
produtos, evolução da qualidade
e sustentabilidade. O programa
inclui reuniões periódicas com
executivos do Banco e de cada
fornecedor. A pauta contempla
a fixação de objetivos comuns e o
monitoramento dos resultados das
ações. A partir desses encontros,
alguns fornecedores aderiram aos
princípios de ecoeficiência,
diminuíram a produção de resíduos
e o consumo de combustíveis e
criaram áreas de qualidade e de
sustentabilidade em suas empresas.
Programa de Avaliação e
Monitoramento Socioambiental
Também com relação aos
fornecedores estratégicos, iniciamos
em 2010 o Programa de Avaliação e
Monitoramento Socioambiental de
Fornecedores, a fim de integrá-los
num processo contínuo e permanente
de desenvolvimento, tendo em
vista a legislação ambiental, de
saúde e de segurança do trabalho,

os critérios avaliados pelos índices
de sustentabilidade, GRI (Global
Reporting Initiative), as normas
internacionalmente aceitas e as
diretrizes internas da Organização.
O Programa compreende as
seguintes etapas:
■■ Avaliação do fornecedor por meio
de documentos e visitas técnicas.
■■ A proposição de planos de ação
pelo fornecedor.
■■ O monitoramento do cumprimento
dos planos de ação.
Contamos com uma ferramenta de
avaliação de riscos socioambientais
desenvolvida exclusivamente para
esse programa.
Em 2012, mais 14 fornecedores foram
inseridos nesse programa, totalizando
23 fornecedores, sendo 20 estratégicos
e três no plano de expansão.

Carbon Disclosure
Project – Supply Chain
Somos signatários do Carbon Disclosure
Project (CDP) desde 2006, e assumimos
também o papel de multiplicadores do
Supply Chain Leadership Collaboration
(SCLC). Realizamos anualmente
evento abordando o tema para
incentivar os fornecedores à gestão
e à divulgação de suas emissões
de gases de efeito estufa (GEE) e
convidamos nossos fornecedores
a responderem ao questionário do
CDP Supply Chain. 66 empresas
responderam ao questionário.

Encontros Bradesco de Fornecedores
Por meio dos Encontros Bradesco
de Fornecedores, realizados desde
2006, temos um processo contínuo
de engajamento dos fornecedores.
O objetivo desses encontros anuais

é apresentar nossa estratégia e
as principais ações no campo da
sustentabilidade e convidar os
fornecedores ao engajamento na
responsabilidade socioambiental.
Realizamos o décimo evento, com a
participação de 98 empresas. Cerca de
mil fornecedores, no total, participaram
desses Encontros.

Capacitação de fornecedores
Foi lançada a Cartilha de Ecoeficiência
em Compras e Contratações de Serviços
– Dicas para Aquisição de Produtos e
Serviços Ecoeficientes. Elaborada para
consulta de nossos funcionários e
fornecedores, a cartilha tem o objetivo
de incentivar a aquisição de produtos
e serviços que sejam mais sustentáveis,
além de trazer sugestões e dicas práticas
de como utilizar os conceitos de
ecoeficiência no dia a dia de trabalho.
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fornecedoresbradesco.com.br
bancodoplaneta.com.br

A cartilha foi disponibilizada no
site de fornecedores Bradesco e no
site do Banco do Planeta.

Programa de Engajamento de Fornecedores
Contamos, desde 2009, com o Programa
de Engajamento de Fornecedores (PEF),
com o intuito de promover a mobilização, a
avaliação, o monitoramento e a orientação
dos fornecedores inseridos no escopo da
Norma SA 8000, que é ampliado anualmente.
Em 2012, atingimos 273 fornecedores
significativos, ou seja, que estão inseridos em
todas as etapas do modelo de engajamento.
Os processos contam com visitas técnicas
e elaboração de planos de ação. São
executados questionários de avaliação
e um checklist de monitoramento utilizado
em todas as visitas. Além disso, são
realizadas entrevistas nos postos de trabalho
de terceiros e visitas de monitoramento
na sede das empresas fornecedoras.

Metas e objetivos de 2012

Progresso

Fornecedores e subfornecedores passam
por auditorias internas com especialistas
nos requisitos da Norma e por auditorias de
organismo certificador externo, bem como
assinam a Declaração de Conformidade e
Compromisso de Responsabilidade Social.

Canal de relacionamento
O website Bradesco Fornecedores é um
canal de relacionamento com nossos
fornecedores. Ao acessá-lo, o fornecedor
pode visualizar os Códigos de Conduta Ética
da Organização e o Código de Conduta Ética
do Profissional de Compras, bem como
conhecer o passo a passo do processo de
aquisições no Banco. Também é um espaço
para manifestar dúvidas, sugestões e críticas
e compartilhar iniciativas socioambientais
no mural de ideias.

Justificativa

Implantar o Programa de Avaliação e Monitoramento
Socioambiental aos demais fornecedores estratégicos e
iniciar a expansão para fornecedores de outras categorias.

O Programa engajou 20 fornecedores estratégicos e iniciou
a expansão para três fornecedores de outras categorias.

Realizar o 10o Encontro Bradesco de Fornecedores.

Encontro realizado.

Engajar, pelo quinto ano consecutivo, os fornecedores do Bradesco
na iniciativa do Carbon Disclosure Project (CDP) Supply Chain.

Realizamos, em agosto, o quinto Encontro CDP
Supply Chain com fornecedores.

Desenvolver e-learning sobre cadeia de valor sustentável
focado na capacitação de pequenos e médios fornecedores.

Está sendo desenvolvido o conteúdo do e-learning.
Cumprido

Pacialmente cumprido

Metas para 2013
Concluir a Avaliação e Monitoramento nos fornecedores estratégicos e iniciar a expansão do Programa para os fornecedores de outras categorias.
Realizar, pelo sexto ano, o engajamento dos fornecedores na iniciativa do CDP Supply Chain.
■■ Concluir o e-learning e disponibilizar o treinamento para os fornecedores de médio e pequeno porte do Bradesco.
■■ Ampliar as avaliações de fornecedores com a aplicação da ferramenta RFI (Request for Information).
■■ Realizar o 11o Encontro Bradesco de Fornecedores.
■■
■■
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Não cumprido

Comunidade
Com presença em todos os municípios
brasileiros, acreditamos em ações que
contribuam para o desenvolvimento e
beneficiem as pessoas das comunidades
locais. Por isso, desenvolvemos,
incentivamos, apoiamos e realizamos
diversas iniciativas, que incluem projetos
próprios, projetos de parceiros e o trabalho
voluntário de nossos funcionários.

■■

Comunidade Banco do Planeta
A Comunidade Banco do Planeta
contabilizou 19.788 usuários dentro
do espaço virtual e interativo
criado pela Organização, onde os
participantes podem compartilhar
informações e experiências e acessar
conteúdos de orientação e pesquisa
sobre impactos socioambientais de
suas atividades.

Programa Voluntários Bradesco
O Programa Voluntários Bradesco
estimula e apoia os funcionários para
o exercício da cidadania em atividades
de cunho transformador realizadas em
comunidades de todo o Brasil.
Em 2012, o programa completou cinco
anos de existência, tendo beneficiado
342.512 pessoas em toda a sua trajetória.

■■

sendo 12.414 funcionários da
Organização. Houve 86 pontos de
atendimentos em todo o Brasil,
além de atividades em 201
instituições sociais. Foram doados
233.835 produtos e concluídos
431.672 atendimentos, englobando
diversas atividades.
A Campanha Viver Bem Não Tem
Idade foi uma ação de voluntariado
voltada ao público da terceira idade.
Participaram dessa iniciativa 1.726
funcionários, que beneficiaram 515
pessoas, em instituições sociais e
comunidades de todo o País.
Em seu terceiro ano de realização,
as oficinas do Aprender para o
Bem mobilizaram 120 funcionários
em capacitações presenciais de
educação financeira, consumo
sustentável, como construir um
projeto de voluntariado e técnicas
teatrais. Já consolidadas entre
os funcionários, as oficinas são
eficientes métodos de capacitação
para o exercício do voluntariado.

Para comemorar as conquistas
desses cinco anos de história, foi
realizado um evento na sede do
Bradesco, na Cidade de Deus
(em Osasco-SP), com a participação
de cerca de 400 voluntários, que
receberam camisetas comemorativas
em reconhecimento às suas ações
no Programa Voluntários Bradesco.

comunidadebancodoplaneta.com.br

voluntariosbradesco.com.br

DNAV – Dia Nacional de Ação Voluntária
2012
Atendimentos
Pontos de atendimento

431.672
86

Voluntários participantes

26.386

Colaboradores voluntários

12.414

Dentre as ações no ano, podemos
destacar:
■■

O Dia Nacional de Ação Voluntária
(DNAV) é realizado pela Fundação
Bradesco em parceria com o
Programa Voluntários Bradesco
desde 2003, em que funcionários da
Organização e familiares, além de
alunos e professores da Fundação,
realizam atividades em benefício
de uma instituição social. Em 2012,
participaram 26.386 voluntários,

Evento em comemoração aos 5 anos do Programa Voluntários Bradesco
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Voluntários
bradesco

Estrutura

Incentivo

Organização

Reconhecimento

Sob gestão da área de
Responsabilidade Socioambiental
para agregar conceitos de
sustentabilidade ao Programa

Canal de contato para os
voluntários. Entrevistas especiais e
apoio na comunicação interna

Seleção de temas para as
atividades com apoio de manuais
de orientação, cartilhas, diretrizes e
mensuração de resultados

Ações de comunicação para
reconhecer pessoas que fazem a
diferença dentro da Organização

5 anos
Programa Voluntários bradesco

Portal Voluntários
Bradesco

Principais ações

Criado em 2007, o Programa Voluntários Bradesco
completou 5 anos de existência. Acompanhe abaixo
as principais conquistas desta trajetória.

Rede de mobilização social desenvolvida para estabelecer vínculos entre pessoas
que buscam diferentes maneiras de atuar como voluntárias.

2007
Funcionários cadastrados
(% em relação ao total
de funcionários )
Familiares cadastrados

2008

2009

2010

2011

2012

1.015
(1,2%)

6.809
(7,5%)

9.574
(10,8%)

10.664
(11,2%)

11.990
(11,4%)

13.343
(12,9%)

-

-

-

263

239

279

Portal Voluntários Bradesco
O Portal Voluntários Bradesco é o maior
portal de voluntariado corporativo do
Brasil dentro do sistema V2V (volunteer
to volunteer). É a principal ferramenta
do Programa Voluntários Bradesco,
sendo também uma excelente forma de
engajamento de novos voluntários.

Metas e objetivos de 2012

Ao fim de 2012, alcançou a marca de
13.343 voluntários cadastrados.
O Portal é uma rede social que promove
a colaboração entre voluntários e
pessoas interessadas em agir pelo
bem comum. Quem já é voluntário
pode divulgar suas ações em busca de
Progresso

Principais resultados
Participações de colaboradores
voluntários

total
83.182

Pessoas beneficiadas

342.512

Atividades realizadas

3.123

colaboração, e quem quer ser voluntário
pode participar das ações publicadas
por outras pessoas. Por meio dessa
ferramenta, é possível a criação de blogs
próprios dos usuários, para divulgação
de textos e filmes – facilmente
compartilháveis nas redes sociais –,
além da divulgação de ideias e ações.

Justificativa

Trabalhar a capacitação de voluntários, inserindo
aspectos de educação financeira.

Foi realizada a primeira oficina de Educação Financeira
dentro do Aprender para o Bem, iniciativa de capacitação
dos funcionários para o exercício do voluntariado.

Realizar ações de reconhecimento dos funcionários
voluntários focadas nos cinco anos do Programa.

Para celebrar esse ano especial, diversas ações comemorativas
foram realizadas, como a distribuição de kits, a elaboração de
boletins para a Diretoria e a realização de um grande evento no
ginásio da Cidade de Deus, em Osasco (SP), na sede do Bradesco.

Fomentar o uso do Portal Voluntários Bradesco,
aumentando o número de cadastrados.

Houve um aumento aproximado de 11% no número de cadastrados.
Cumprido

Metas para 2013
■■
■■
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Realizar ações com foco em capacitação dos voluntários.
Manter o fomento ao uso do Portal Voluntários Bradesco, aumentando o número de cadastrados.

Pacialmente cumprido

Não cumprido

Circuito de Corrida e Caminhada da Longevidade promovido pela Bradesco Seguros

Longevidade
As ações realizadas com o mote de
longevidade, além de promover o
debate sobre o tema, representam uma
oportunidade de reforçar, para a
sociedade brasileira, a importância que
ele tem para o Grupo Bradesco Seguros.
O Circuito de Corrida e Caminhada da
Longevidade Bradesco Seguros chegou à
sua sexta edição e conta com o apoio da Lei
de Incentivo ao Esporte. O valor recebido
das inscrições é doado a entidades sociais
escolhidas pelos municípios onde as
provas acontecem. A iniciativa teve 63 mil
participantes neste ano, em 14 etapas, e figura
entre os maiores circuitos de rua do Brasil.
Além da corrida, o evento gera mobilização
por onde passa. São aplicados questionários
sobre qualidade de vida, que são mapeados
e servem de base para a criação de um
ranking que mostra a qualidade de vida
em cada uma das localidades.
Ainda em 2012, o Programa Porteiro Amigo
do Idoso, que teve início em 2010, no Rio
de Janeiro, foi expandido para São Paulo
e já foram capacitados 640 profissionais.
Esse programa tem como propósito preparar

porteiros que lidam diariamente com
pessoas com mais de 60 anos.
Em recente pesquisa realizada pelo Instituto
para o Desenvolvimento do Investimento
Social (Idis), constatou-se que 86% dos
porteiros tiveram suas expectativas
superadas, 92% dos porteiros avaliaram o
Programa como ótimo e 92% dos alunos
indicam que outros profissionais participem
do Programa Porteiro Amigo do Idoso para
lidarem melhor com os longevos.

VII Fórum da Longevidade
Em novembro, aconteceu o VII Fórum da
Longevidade, que além de profissionais com
expertise nas áreas de economia, finanças
pessoais e saúde, contou com a presença
das atrizes Jane Fonda e Bibi Ferreira. Na
ocasião, foram abordados temas como o
cenário mundial, os impactos do crescimento
da população mundial e a importância
da previdência privada e dos cuidados
com a saúde. O Fórum foi transmitido ao
vivo pela Internet e atingiu cerca de 700
pessoas, de forma presencial, além de
milhares pela Internet. Durante esse Fórum,
foram entregues os Prêmios Longevidade
Bradesco Seguros – Jornalismo e Histórias
de Vida, em sua segunda edição.

www.espacolongevidade.com.br
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Governo e sociedade

bradescopoderpublico.com.br

Nós nos relacionamos com governos e entidades
da sociedade civil por meio do Departamento
Bradesco Poder Público. O relacionamento
materializa-se por intermédio de ações das
plataformas de atendimento, que oferecem
produtos e serviços voltados ao setor público.
Passamos a ser o maior Banco pagador
de benefícios da Previdência Social,
ultrapassando a marca de 7,4 milhões de
beneficiários, que representam 24,6%dos
segurados do INSS.
Atuamos, via Febraban, no desenvolvimento
de políticas públicas e de lobbies/advocacy.
A participação do Bradesco com relação a
políticas públicas está sempre alinhada a um
posicionamento institucional e/ou setorial.

tse.jus.br

Com relação a eventuais doações e/ou
contribuições financeiras a partidos políticos
ou em nome de candidatos a cargos eletivos,
essas ocorrem em estrita conformidade com
a legislação vigente, em especial a aplicável
às campanhas eleitorais. Todas as ações dessa
natureza são devidamente informadas, por
meio da Internet, no site do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE).

Relacionamento com órgãos reguladores/
fiscalizadores e entidades
Todas as nossas atividades são fiscalizadas
por órgãos como o Banco Central, a Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS),

a Superintendência de Seguros Privados
(Susep), a Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) e a Security and Exchange Comission
(SEC), dos EUA. Pagamos um total de
R$ 800.570,35, referentes a multas aplicadas
pela Polícia Federal em decorrência de
falhas no funcionamento de dispositivos
de segurança (não houve sanções não
monetárias). Foi pago também um montante
de RS 2.615.933,00 em função de questões
trabalhistas, além de um valor total de
R$ 1.937.328,29 por descumprimento
de normas e/ou regulamentos da CVM
(Comissão de Valores Mobiliários).
No mesmo período, o Grupo Bradesco
Seguros pagou um total de R$ 2.402.250,11
referentes a multas aplicadas pela ANS e
Procon. Não ocorreram perdas financeiras
resultantes de não conformidades com
leis e regulamentos ambientais.

Concorrência
Não foram registradas ações judiciais por
concorrência desleal, práticas de truste ou
monopólio contra o Bradesco.
Prevenção à Lavagem de Dinheiro
e ao Financiamento ao Terrorismo
e Prevenção à Corrupção
Contamos com o programa de Prevenção
e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao
Financiamento ao Terrorismo e a Atos
Ilícitos, sustentado por políticas, normas,
Cursos on-line até dezembro de 2012*
No de colaboradores
treinados (% em
relação ao total)

Valor gerado para a sociedade (em bilhões)
Tipo de recurso

2010

2011

2012

Impostos e
contribuições
próprios pagos e
provisionados

R$ 9,0

R$ 10,0

R$ 12,7

Impostos e
contribuições
arrecadados

52

R$ 209,4

R$ 245,0

R$ 288,5

Controles Internos e Compliance

85%

Prevenção e Combate à
Lavagem de Dinheiro

86%

Ética 1

84%

Ética 2

79%

Ética 3

76%

Segurança da Informação

88%

* Os aspectos relacionados à anticorrupção estão incluídos em diversos
cursos disponibilizados aos funcionários da Organização como Prevenção
e Combate à Lavagem de Dinheiro, Ética e Segurança da Informação.

procedimentos e ferramentas específicas
de controle, com o objetivo de prevenir
e/ou detectar a utilização de nossa
estrutura e de nossos produtos e serviços.
O Departamento de Inspetoria
Geral (auditoria interna), de forma
independente, avalia todas as unidades
e áreas da Organização Bradesco,
inclusive empresas ligadas, quanto
ao cumprimento das normas
internas e externas relacionadas à
prevenção e ao combate à lavagem
de dinheiro e a atos ilícitos.

Organizações do 3o setor (ONGs)
Mantemos relacionamento aberto com
várias organizações não governamentais
(ONGs), seja por meio da participação
em grupos e fóruns de discussão
atrelados a organizações como Instituto
Ethos, Gife (Grupo de Institutos,
Fundações e Empresas), CEBDS
(Conselho Empresarial Brasileiro para
o Desenvolvimento Sustentável) e o

Gestão ambiental

Instituto Akatu, entre outros, ou por
intermédio de ações de investimentos
socioambientais, descritas
no capítulo Investimentos
Socioambientais deste Relatório.

Gestão da marca
A marca Bradesco é tema relevante em
nosso planejamento estratégico. No dia
a dia, a gestão da marca é realizada pela
área de Pesquisa de Mercado – Gestão
da Marca, ligada ao Marketing, que
centraliza estudos e fornece relatórios
para as áreas de negócio.
Realizamos, desde 2006, a avaliação
financeira anual de nossa marca em
todos os nossos segmentos de atuação,
por meio do método de uso econômico,
isto é, projeção de lucros futuros
exclusivamente associados à marca,
atualizados a uma taxa de risco que
reflete sua força no mercado. A força
da marca é avaliada por meio de
pesquisas de mercado e de imagem.

Consideramos fundamental a gestão
e o monitoramento de nossos
impactos ambientais diretos e indiretos
(na cadeia de suprimentos e produtos e
serviços direcionados a nossos clientes).
Por isso, temos iniciativas como
Programa Gestão da Ecoeficiência,
TI Verde e Construções Sustentáveis,
além de ações com ênfase em
mudanças climáticas.

Programa Gestão da Ecoeficiência
Para lidar com a gestão ambiental
em nossas instalações, e a melhoria
do desempenho ambiental de nossos
produtos e serviços, implementamos,
de forma corporativa, o Programa
Gestão da Ecoeficiência, cujo objetivo
é “gerar mais valor com menos impacto
ambiental”, seguindo o conceito do
World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD). O Programa
adota uma gestão estratégica que
vincula o desempenho ambiental

Status do Plano Diretor de Ecoeficiência
16% Concluído

36%

Em andamento

23% Não iniciado
25% Pendente

Comitê executivo de eficiência

Comitê Executivo de
Sustentabilidade
Acompanhar os resultados
auferidos pelo Programa

analisar criticamente,
monitorar e deliberar as iniciativas
do Programa

GT de Ecoeficiência
Coordenar a estratégia e o
desenvolvimento do Programa

Gt de
desperdício Zero

Desenvolver
estratégias e
monitorar ações
do Programa de
Ecoeficiência
voltadas à Rede de
Agências

Gt de
Comunicação da
ecoeficiência

Difundir uma
cultura de
ecoeficiência entre
os colaboradores
e desenvolver
diretrizes para
comunicação
responsável

Gt de ti verde
Identificar
inovações,
estimular e
desenvolver
iniciativas de
TI Verde

Gt de Resíduos

Identificar,
estimular e
desenvolver
iniciativas de
redução, logística
reversa, reciclagem
e descarte seguro
de resíduos

Gt de
transporte
sustentável
Estimular
iniciativas de
transporte
sustentável

Gt de Água e
energia

Coordenar ações
para melhorar o
monitoramento de
dados e iniciativas
técnicas para
a redução do
consumo

Gt de Cartões
Verdes

Estimular e
desenvolver
iniciativas de
ecoeficiência nos
produtos e serviços
em meios de
pagamento

Gt Cadeia
de Valor
Responsável
Disseminar as
diretrizes do
Programa de
Ecoeficiência
à cadeia de
suprimentos

53

Relatório de Sustentabilidade 2012

Inovações com reflexos
no meio ambiente
Cartões fabricados com plástico PET
reciclado e uso de canais de acesso
Desde 2008, os cartões de afinidade SOS Mata
Atlântica e Fundação Amazonas Sustentável
emitidos pelo Banco são fabricados
com plástico PET reciclado. Também
incentivamos os clientes a efetuar suas
consultas por meio da Internet e do celular,
pois essa ação reduz a emissão de faturas e
comunicações impressas, o que contribui
para a diminuição de papel.
e financeiro a pontos como otimização
de processos, reciclagem, inovações
tecnológicas e economia no uso de recursos.
Esse programa preconiza também o
aprimoramento de uma base operacional e
cultural em consonância com os requisitos
da Norma ISO 14001, facilitando a aplicação
de nosso Sistema de Gestão Ambiental.
A governança do programa está atrelada
ao Comitê Executivo de Eficiência, que
é assistido pelo Comitê Executivo de
Sustentabilidade.
Com o propósito de criar uma estrutura de
gestão ambiental alinhada aos negócios e
estabelecer uma melhoria do desempenho
ambiental, temos o Plano Diretor de
Ecoeficiência, elaborado em 2010, o qual
reúne ações e metas específicas acerca de
temas como energia, água, papel, resíduos
e, gases de efeito estufa (GEE). Essas ações
são monitoradas e os temas são discutidos
em reuniões periódicas de grupos de
trabalho (GT) específicos.
As metas do Plano Diretor de Ecoeficiência
estão baseadas em indicadores que
consideram a geração de valor pela
Organização e o impacto ambiental causado
em cada tema monitorado, atrelando a
melhoria do desempenho ambiental ao
desenvolvimento econômico da Organização.
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Programa Auto Reciclagem
A Bradesco Auto/RE lançou, em 2009, o
Programa Auto Reciclagem, projeto pioneiro
que consiste no reaproveitamento de sucatas
e pecas substituídas de veículos danificados
em acidentes, produzindo menos impacto ao
meio ambiente.
O Programa alcança cerca de 75% do território
brasileiro e, desde o seu lançamento, já
foram recolhidas aproximadamente 5 mil
toneladas de material reciclado. Em vez de
serem jogadas em rios e terrenos baldios, as
peças descartadas de milhares de veículos
danificados em acidentes vêm sendo
redirecionadas para a reciclagem. Todas as
peças são doadas a empresas de reciclagem,
que devem possuir certificação de empresas
especializadas na coleta desses itens para o
processo de reciclagem.

Lacres e copos plásticos descartáveis
Duas medidas simples vêm trazendo
economia para a Organização, de forma
inovadora. Os copos plásticos solicitados
por meio do site Suprimentos On-Line
(matriz, empresas ligadas e Agências da
Grande São Paulo), tiveram seu tamanho
alterado de 200 ml para 180 ml. Essa simples
providência gerou uma redução de 8
toneladas na geração de resíduos, com uma
economia anual de R$ 160 mil.

Por outro lado, os lacres utilizados para fechar
malotes, também atendidos por meio do site
Suprimentos On-Line (todas as dependências),
tiveram seu tamanho reduzido de 30 cm para
16,5 cm, o que propiciou uma redução de 16
toneladas de matéria-prima no ano e uma
economia anual de R$ 340 mil.

Construções sustentáveis
Já construímos dois empreendimentos
com a aplicação dos melhores preceitos da
sustentabilidade na construção civil, ambos
certificados pelo Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED), na categoria
Ouro. A primeira construção, uma agência
sustentável, em São Paulo (SP), foi realizada
em 2009 e, atualmente seus conceitos estão
sendo replicados em novas construções
e reformas. A segunda foi o Centro de
Desenvolvimento Esportivo do Programa
Bradesco Esportes e Educação, inaugurado
em 2010, voltado à comunidade.
Ao longo do ano, fomentamos, em reuniões,
ações de cunho sustentável em meio aos
fornecedores ligados à construção civil,
para estimular iniciativas que gerem valor
sustentável no ciclo de produção e na oferta
de produtos e serviços.

Mudanças climáticas
O Bradesco é um dos membros fundadores
do Empresas pelo Clima (EPC), criado em
2009, que é uma plataforma empresarial
capitaneada pela Fundação Getulio Vargas
(FGV), atuando por meio de atividades de
capacitação de gestores empresariais e de
apoio às empresas na elaboração de suas
políticas corporativas e estratégias para a
gestão de GEE.
Outras informações sobre mudanças
climáticas – riscos e oportunidades
podem ser encontradas no site da
iniciativa Carbon Disclosure Project – CDP ,
em seu capítulo 5.

Gestão das emissões de
gases de efeito estufa
Nosso inventário de emissões, elaborado
com base nas diretrizes do Programa
Brasileiro GHG Protocol, ganhou o Selo
Ouro, um reconhecimento público às
empresas que elaboram o inventário
completo (escopos 1, 2 e 3) com verificação
por terceira parte. A Organização Bradesco
obteve a manutenção da norma ISO 14064,
que especifica e orienta as organizações
para a quantificação e elaboração de
relatórios de emissões e remoções de
gases de efeito estufa.
Desde o primeiro inventário de gases de
efeito estufa, mantemos o posicionamento
institucional de compensar 100% das
emissões de GEE advindas dos escopos 1
e 2. Essa compensação é realizada por meio
da parceria com a Fundação SOS Mata
Atlântica, organização não governamental
que atua na restauração florestal da Mata
Atlântica a partir do Programa Florestas do
Futuro. Plantamos 24.875 árvores referentes
às emissões de GEE do ano de 2011.
O Bradesco tem impacto ambiental
significativo relacionado ao transporte
de funcionários, malotes, cargas e
numerários, em decorrência do consumo
de combustível e das emissões de gases
de efeito estufa. As ações mitigadoras
são realizadas por meio de parceria com
a Fundação SOS Mata Atlântica e de
modernização das frotas veiculares
dos fornecedores.
Nos negócios, passamos a utilizar a
nova versão dos Performance Standards
da IFC, nos projetos financiados sob as
diretrizes dos Princípios do Equador.
A nova versão, lançada em 2011, estabelece
que clientes com projetos que têm a
expectativa de emitir mais do que 25 mil
toneladas de carbono por ano realizem
o inventário de suas emissões.

empresaspeloclima.com.br

cdproject.net
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Carbon Disclosure Project
Somos signatários do Carbon Disclosure
Project (CDP) desde 2006. Também
aderimos ao CDP Supply Chain, em 2008,
alinhando, dessa forma, a estratégia de
desenvolvimento da cadeia de valor do
Banco, bem como auxiliando na gestão
de nossas emissões indiretas.

TI Verde
Desde 2008, contamos com um Centro de
Tecnologia da Informação (CTI) – construído
dentro dos princípios de TI Verde –
que possui um índice de eficiência
energética para data center, conhecido
como PUE – Power Usage Effectiveness,
menor que 1,6, considerado excelente.
A virtualização de servidores no data center
reduziu o consumo de energia e as emissões
de gás carbônico, em razão do suporte
técnico remoto e automatizado.
Além de exigir que fornecedores estejam de
acordo com as diretrizes da EPA – Agência
de Proteção Ambiental dos EUA e da RoHs –
diretiva europeia que restringe a utilização
de certas substâncias, temos um processo
permanente de modernização do parque
tecnológico e de utilização de equipamentos
com maior eficiência energética. Estações
de trabalho, servidores utilizam fontes
de alimentação certificadas 80Plus, que

proporcionam maior rendimento energético
e maior durabilidade. Os equipamentos
substituídos são encaminhados para
empresas especializadas em reciclagem ou
são reaproveitados nos Centros de Inclusão
Digital da Fundação Bradesco.
Por meio da reestruturação e otimização
de sistemas, temos conseguido agilizar
processos e diminuir o tempo de atendimento
a clientes. A plataforma criada para as novas
regras para as cadernetas de poupança
exigidas em 2012 foram implantadas em
72 horas após o anúncio da declaração por
parte do Governo.
A Biometria Bradesco está consolidada
e, com isso, reforçamos, além do aspecto
da segurança, atributos de percepção do
cliente, como rapidez e conveniência.
Essa forma de autenticação foi escolhida pelo
Bradesco por ser uma das mais seguras, e não
é clonável, já que as veias da palma da mão
são únicas. Atualmente, 94% das máquinas
de Autoatendimento Bradesco possuem o
sistema de leitura biométrica.
Desde 13 de dezembro, as operações de
saque e consulta de saldo já podem ser
realizadas pelos clientes nas máquinas de
Autoatendimento sem a utilização do cartão
de débito. Para as operações realizadas
com o cartão de débito, a biometria elimina
a senha numérica.
Nas reuniões de funcionários, a
implementação de salas de videoconferência
e ambientes virtualizados permite uma
redução significativa no deslocamento
de funcionários, reduzindo emissões de
carbono. Fechamos o ano com 56 salas de
videoconferência.

Centro de Tecnologia da Informação na Cidade de Deus, Osasco (SP)
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Algumas ações em 2012
GT Desperdício Zero

• Economia de R$ 3.447.479,19 em despesas com água e energia na Rede de Agências.

GT Cadeia de Valor

• Lançamento da Cartilha de Ecoeficiência em Compras e Contratação de Serviços.

GT de TI Verde

• Realização de logística reversa em meio aos fabricantes de máquinas de Autoatendimento, para
processo de descarte sustentável dos ATMs. Os equipamentos são destinados a uma empresa
recicladora, onde são realizados a descaracterização e o sucateamento dos equipamentos,
separando-se cada elemento da máquina e encaminhando-se cada parte ao seu destino final.
Praticamente todo o equipamento é reciclado. Entre os materiais recicláveis estão sucata de ferro,
plástico, cobre e vidro. Entre 2010 e 2012, foram recicladas 9.481 máquinas por meio desse processo.
O Bradesco, em si, não tem atividade de comércio com produtos embalados.

GT de Resíduos

• Instalação de pontos fixos para a coleta de resíduos tecnológicos dos funcionários. Foram
recolhidos 2.830 kg. Os pontos estão localizados na matriz do Banco, na Cidade de Deus, em Osasco
(SP), e no prédio da Av. Paulista (São Paulo/SP) e no prédio de Alphavile.
• Substituição de copos descartáveis de 200 ml para 180 ml, reduzindo o consumo de plástico e a
geração de resíduo em 10%.
• Distribuição de canecas durante a Sipat, visando reduzir a geração de resíduos plásticos.
• Os lacres, que servem para “amarrar” malotes, tiverem seu tamanho reduzido de 30 cm para 16,5 cm,
o que propiciou uma redução de 16 toneladas de resíduos no ano e uma economia de R$ 340 mil.

GT de Água e Energia

• Implementação de sistema gerencial, on-line, para água e energia, facilitando o controle e o
monitoramento dos custos e do consumo.

GT de
Cartões Verdes

•S
 ubstituição do PVC pelo PVC reciclado na confecção dos crachás dos funcionários da Organização.
Todos os crachás serão substituídos; a primeira fase teve início em dezembro de 2011.
•R
 ealização de projeto piloto no Bradesco Cartões, para recolhimento de cartões plásticos por meio
de equipamento manual especialmente desenvolvido para essa finalidade. Os fragmentos recolhidos
são direcionados a uma empresa qualificada em reciclagem de materiais. Em um mês, foram
recolhidos e destinados 1.075 unidades.

GT: Grupo de Trabalho

Metas e objetivos de 2012

Progresso

Justificativa

Desenvolver projeto piloto para retirada de cestos de lixo de
mesa na matriz do Banco, na Cidade de Deus (prédios Azul e
Prata), em Osasco (SP), e em uma agência de São Paulo.

Já foram especificados o volume e os recipientes que farão parte
do projeto piloto. Outras medidas serão adotadas visando à
implementação nesses locais, tais como a medição, pesagem
e logística de recolhimento e a infraestrutura necessária.

Melhorar a metodologia da coleta seletiva de lixo nos prédios
administrativos, cuja gestão está centralizada na Cidade de Deus.

Foi ampliada a base de gestão de coleta seletiva de
mais sete prédios administrativos. Outros prédios
serão contemplados no próximo exercício.

Fazer a medição do consumo de energia elétrica de forma
descentralizada, por prédio, na Cidade de Deus.

Foram concluídas as obras dos CDMTs – Centros de Distribuição
de Média Tensão, que possibilitarão essa medição. Encontrase em andamento um estudo de aquisição de sistema
que possibilite a medição do consumo por prédio.

Dar continuidade aos trabalhos atrelados à inserção
das questões relacionadas às mudanças climáticas na
forma de um grupo de trabalho próprio para o tema.

Ao longo do ano, o tema mudanças climáticas foi
pauta de diferentes grupos de trabalho.
Cumprido

Pacialmente cumprido

Não cumprido

Metas para 2013
■■

Implementar processo de outsourcing nos Departamentos, trazendo os seguintes benefícios:
• Imediata atualização tecnológica, sem novos investimentos.
• Gestão corporativa (similar às Agências).
• Monitoramento remoto, permitindo ações de suporte e manutenção.
• Suporte telefônico, reduzindo em até 40% as visitas técnicas.
• Descarte adequado de consumíveis, atendendo às diretrizes de sustentabilidade (TI Verde).
• Eliminação do estoque de equipamentos de reserva (backup).
• Contrato de assistência técnica.
• Redução de consumo de papel.

■■

Realizar a Campanha de Resíduos Tecnológicos.
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Investimentos Socioambientais

Viveiro SOS Mata Atlântica, Itu (SP)

Aprimoramos o nosso processo de gestão de investimentos
socioambientais, incorporando novas diretrizes, a fim de
reforçarmos, principalmente, que o investimento social privado
está relacionado a oportunidades de negócio.
Esse reposicionamento decorreu dos
trabalhos do ciclo de engajamento de
stakeholders, conduzido no ano passado
(vide detalhes no capítulo Visão de
Sustentabilidade deste Relatório) e
da consequente nova estruturação do
escopo dos investimentos realizados
pela Organização.

Esses investimentos estão divididos em:
■■

■■

Projetos próprios e apoio a
terceiros, por meio de parcerias
com organizações sociais –
R$ 58,317 milhões.
Iniciativas incentivadas
(utilizando leis de incentivo) –
R$ 124,140 milhões.
Apoios institucionais, via
patrocínios diversos ou doações –
R$ 116,798 milhões.

Dessa forma, passamos a apresentar
nossos investimentos socioambientais,
por intermédio de dois grandes eixos:

■■

a) Fundação Bradesco, com foco
exclusivo em educação.
b) I nvestimentos coordenados
diretamente pelo Bradesco,
atrelados aos negócios da
Organização.

Nossa atuação está embasada em
normas corporativas de:
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■■
■■

Investimentos Socioambientais.
Patrocínios e Participações em
Eventos.

investimentos socioambientais
Investimentos em ações sociais diretas
(áreas de educação, meio ambiente, inclusão digital,
saúde, cultura e esporte) em milhões de reais

2008
2009
2010
2011
2012

390,4
380,6
488,1
566,5
673,5

Os montantes também consideram os investimentos
incentivados e incluem os recursos aplicados pela
Fundação Bradesco (um dos controladores do Bradesco).

Investimentos Socioambientais

Projetos

Iniciativas
incentivadas

*

Doações
Apoios
institucionais

R$ 374,2 milhões

R$ 299,3 milhões

Patrocínios

Foco: Educação
* Um dos controladores do Bradesco

Total R$ 673,5 milhões

bradesco

Projetos

iniciativas incentivadas

(em milhões de reais)

apoios institucionais

(em milhões de reais)

2011

2012

Projeto Integração
Empresa Escola

0,644

Bradesco Esportes
(incentivado)

4,223

4,612

FAS – Fundação
Amazonas
Sustentável

11,678

12,402

Fundação SOS
Mata Atlântica

18,493

23,081

Outros

17,222

17,531

total

52,260

58,318

0,692

leis de incentivo

(em milhões de reais)

2011

2012

71,474

89,941

0,537

0,600

Esporte

18,742

22,259

Estatuto da
Criança e do
Adolescente

11,258

11,060

*

0,280

102,011

124,140

Rouanet
Audiovisual

Outros
total

Recursos próprios

2011

2012

15,419

18,421

Patrocínios

104,957

98,377

total

120,376

116,798

Doações

* Valores incorporados em iniciativas a partir de 2012

Fundação
bradesco

(em milhões de reais)

Valor investido
Bradesco Esportes e Educação
total

2011

2012

291,892

369,537

(1)

4,679 (2)

296,23

374,216

(1) Valores foram realocados à luz de um processo de aprimoramento das
ações existentes.
(2) A Fundação Bradesco é mantenedora do Programa Bradesco Esportes e
Educação.
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40 escolas, instaladas em regiões de
acentuadas carências socioeconômicas,
beneficiando alunos em cursos de
Educação Básica, Educação de Jovens
e Adultos e na Formação Inicial e
Continuada voltada à geração de
emprego e renda, além de disponibilizar
CIDs – Centros de Inclusão Digital.
Nos últimos dez anos, os recursos da
Fundação Bradesco aplicados em
educação foram da ordem de R$ 3,732
bilhões, sendo sua principal fonte os
dividendos que recebe de sua participação
como acionista do Banco.
Fundação Bradesco, Registro (SP)

Educação
Fundação Bradesco
Criada em 1956 pelo fundador do Bradesco,
Amador Aguiar, a Fundação nasceu com
o objetivo de proporcionar educação e
profissionalização para crianças, jovens e
adultos e foi a ação pioneira de investimento
social da Organização.
fb.org.br

Hoje, a Fundação Bradesco atua como
multiplicadora das melhores práticas
pedagógico-educacionais. Trata-se de um
dos maiores programas socioeducacionais
privados do Brasil e do mundo. Presente
em todos os estados brasileiros e no Distrito
Federal, a Fundação Bradesco mantém

No ano de 2012, o orçamento da Fundação
foi de R$ 374,213 milhões. Com 2.877
funcionários, durante o ano foram
favorecidos 111.512 alunos. Para os cerca de
47 mil alunos da Educação Básica, além do
ensino formal, há garantias de alimentação,
assistência médico-odontológica, material
escolar e os uniformes.
Beneficiou, também, na modalidade de
educação a distância (EaD), por meio
do seu portal e-learning Escola Virtual,
365.430 alunos, que concluíram ao menos
um dos diversos cursos oferecidos em sua
programação, além de outros 118.595,
em projetos e ações em parceria, como
os CIDs – Centros de Inclusão Digital,
o Programa Educa+Ação e os cursos de
tecnologia (Educar e Aprender).

Alunos atendidos em 2012
Nível de ensino

No de alunos

Educação Básica

46.885

Educação de Jovens e Adultos

17.707

Formação Inicial e Continuada

46.920

Total de alunos nas escolas

111.512

Escola Virtual

365.430

Projetos e ações em parceria como os CIDs, o Programa
Educa+Ação e os cursos de tecnologia (Educar e Aprender).

118.595
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investimentos da Fundação bradesco
(em milhões de reais)

2008
2009
2010
2011
2012

220,7
237,7
262,3
291,8
374,2

Como forma de incentivar o bom
desempenho dos alunos, a cada ano
os três primeiros alunos de cada
turma do último ano, de acordo com
a disponibilidade de vagas, podem ser
indicados para trabalhar no Bradesco.
A aprovação nas escolas da Fundação
Bradesco chegou a 95%.

Escola Virtual
A Escola Virtual representou
um passo decisivo no projeto da
Fundação Bradesco de democratizar
oportunidades educacionais e
levar seus programas a pessoas de
comunidades de baixa renda. O portal
de e-learning é dedicado a oferecer
cursos a distância – via Internet e
semipresenciais – para membros
da comunidade, alunos, ex-alunos,
educadores e funcionários da Fundação
Bradesco, bem como oferecer um
portfólio com diversos cursos e
programas nas áreas de tecnologia
da informação, de formação
continuada para profissionais da
educação e comportamental.
Educa+Ação
Na busca por contribuir para a melhoria
do padrão educacional dos alunos da
rede pública no ensino fundamental,
o Bradesco e a Fundação Bradesco
criaram o Programa Educa+Ação.
Alinhado ao movimento Todos pela
Educação, o Educa+Ação atendeu 13
cidades, envolvendo 1.023 professores
e mais de 23 mil alunos. O Bradesco
investiu um total de R$ 1,6 milhão no
programa em 2012.
As escolas recebem supervisão
pedagógica e os alunos são avaliados nas
disciplinas de Português, Matemática,
Ciências, História e Geografia.

Instituto Ayrton Senna
Parceiro por intermédio da Bradesco
Capitalização, o Instituto Ayrton Senna
é uma organização que pesquisa e
produz conhecimentos para melhorar
a qualidade da educação pelo Brasil.
Integra, desde 2004, a rede de Cátedras
Unesco, que tem como principal
objetivo estimular a capacitação
de educadores, por meio da troca
de conhecimentos e do espírito de
solidariedade estabelecido entre os
países em desenvolvimento.

Metas para 2013
 oncluir as obras de adequação da infraestrutura física em 17 Unidades Escolares, que passarão
C
a oferecer o Ensino Médio no período diurno e atividades complementares em contraturno.
■■ Ampliar a carga horária dos cursos de Educação Básica.
■■

Meio ambiente
Fundação Amazonas Sustentável
Com o objetivo de valorizar a Floresta
Amazônica e priorizar a qualidade de
vida das comunidades ribeirinhas, a
Fundação Amazonas Sustentável (FAS)
é uma instituição criada a partir de
uma parceria entre a iniciativa privada
– o Bradesco – e o poder público – o
governo do estado do Amazonas.
Em 2012, investimos, como
mantenedores da FAS, R$ 12,4 milhões.
Outros R$ 15,6 milhões foram
investidos pelo governo do estado do
Amazonas e outros parceiros, sendo
que mais de 90% do orçamento total
é proveniente da iniciativa privada.
O montante destinado à Fundação
Amazonas Sustentável advém da
venda de produtos voltados à
iniciativa, como cartões de crédito
e títulos de capitalização.

fas-amazonas.org.br

Programa Bases do
Aprendizado - FAS
A FAS criou o Programa Bases
do Aprendizado, voltado para o
treinamento de educadores, com
o objetivo de abordar temas da
realidade local e trabalhar habilidades
e competências, como raciocínio
lógico e comunicação e habilidades
sociais. Esse programa possibilitou
a capacitação de 117 professores,
em 58 escolas de dez municípios do
Amazonas. Todos os beneficiados
integram o quadro de docentes das
prefeituras municipais e do estado,
em modalidades que fazem parte do
ensino fundamental.
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Entre os programas e projetos sob a
responsabilidade da FAS está a gestão
e implementação do Programa Bolsa
Floresta. Seu objetivo é recompensar as
populações tradicionais pela manutenção
dos serviços ambientais prestados pelas
florestas tropicais. A iniciativa possui
quatro componentes: Bolsa Floresta Renda
(geração de renda sustentável), Bolsa Floresta
Social (melhorias de educação, saúde,
transporte e comunicação), Bolsa Floresta
Associação (promoção do empoderamento
e participação comunitária dos moradores
das Reservas) e Bolsa Floresta Familiar
(uma recompensa em dinheiro, via cartão
eletrônico, às famílias pelo uso sustentável
dos recursos naturais e pelo compromisso
com o desmatamento zero). Desde sua
implantação, o programa beneficiou 8.461
famílias, um universo de mais de 36 mil
pessoas, em 541 comunidades no Amazonas.

projetotamar.org.br

A FAS contribuiu para a manutenção
de um conjunto de 15 unidades de
conservação ambiental no estado do
Amazonas, que cobrem o equivalente
a 10,5 milhões de hectares.

Fundação SOS Mata Atlântica
Em parceria com a Fundação SOS
Mata Atlântica, uma organização não
governamental, visamos à geração de recursos
voltados à conservação da diversidade
biológica e cultural do bioma Mata Atlântica
e ecossistemas sob sua influência.

O Cartão de Afinidade SOS Mata Atlântica, o
Título de Capitalização Pé Quente Bradesco
SOS Mata Atlântica, o financiamento de
veículos e o Hiperfundo são os produtos
responsáveis pelo levantamento de recursos
que o Bradesco arrecada para a ONG.
Os valores são investidos em projetos
voltados para a educação ambiental, o
desenvolvimento sustentável, a educação,
o monitoramento da Mata Atlântica e a
restauração florestal.
A parceria foi firmada em 1989 e, desde
então, os recursos captados pelo Banco
possibilitaram o plantio de mais de 33
milhões de mudas de árvores nativas em
áreas da Mata Atlântica, o que equivale
à recuperação de 19 mil hectares. Essas
árvores, quando adultas (em 20 anos), terão
compensado aproximadamente 8 milhões
de toneladas de CO2. Desde 1989, já foram
repassados R$ 136 milhões à entidade.

Projeto Tamar
O Projeto Tamar preza pela conservação
do ecossistema marinho, parceria
que mantemos por meio da Bradesco
Capitalização. O projeto é reconhecido
internacionalmente como uma das mais
bem-sucedidas experiências de
conservação marinha, servindo, inclusive,
de modelo para outros países.

Total de mudas de árvores viabilizadas pela comercialização de produtos*
2010

2011

2012

Cartão Bradesco SOS Mata Atlântica

380

480

1.000

Título de Capitalização Pé Quente Bradesco SOS Mata Atlântica

550

520

925

Financiamento de veículos

332

240

451

Hiperfundo
Total

10
1.272

* Valores fornecidos pela SOS Mata Atlântica em milhares de árvores.
** E
 m 2011, tivemos uma redução significativa na quantidade de mudas, em função de um novo cálculo realizado por
consultoria externa.
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5**
1.245

6
2.382

bradescoesportes.com.br
Centro de Desenvolvimento Esportivo do Programa Bradesco Esportes e Educação, Osasco (SP)

Esporte e cultura

Programa Bradesco Esportes
e Educação
O Programa Bradesco Esportes e
Educação foi o primeiro programa
esportivo e social do País a receber
recursos da Lei de Incentivo Fiscal.
O programa vem promovendo a
cidadania e a inclusão social de
crianças e jovens do sexo feminino
com idade entre 8 e 18 anos, por meio
da prática esportiva nas modalidades
de vôlei e basquete. Foram atendidas
mais de 2 mil meninas nos Núcleos de
Formação e de Especialistas.
Além do aprendizado esportivo, as
crianças e os jovens que compõem
os Núcleos de Especialistas contam
também com acompanhamento
médico, psicológico, fisioterápico e
nutricional, bem como orientações
sobre estresse, adolescência, prevenção
ao uso de drogas, doenças sexualmente
transmissíveis e gravidez precoce.
O Programa também oferece, de acordo
com as categorias, uma estrutura de
apoio que inclui benefícios como seguro
de vida, plano de saúde e bolsa-auxílio,
além de materiais esportivos utilizados
em treinamentos e jogos.

No ano, as jovens beneficiadas pelo
programa participaram de competições
oficiais, conquistando 12 títulos.

Projeto Integração Empresa Escola
O Projeto Integração Empresa Escola
(PIEE) é uma iniciativa da Bradesco
Seguros no estado do Rio de Janeiro,
em parceria com a Fundação Bradesco,
que visa contribuir para a integração
social, a formação de cidadania e a
promoção da qualidade de vida dos
participantes do Projeto.
Por meio do desenvolvimento de
inúmeras ações ao longo do ano,
como competições, amistosos
internos e externos, apresentação
teatral e exposições, é estimulada a
integração dos alunos, propiciando
a troca de experiências e o interesse
pelas atividades esportivas e culturais.
Oferecemos 658 vagas em oito
modalidades esportivas e 200 vagas
em quatro modalidades culturais.
Semestralmente, são realizadas
avaliações com os responsáveis e os
alunos do PIEE.

Projeto Olímpico – apoio ao
esporte brasileiro
Consolidamos nosso apoio ao esporte
nacional ao estarmos lado a lado com
a candidatura do Rio de Janeiro a sede
da Olimpíada 2016, assim como nos
tornamos o primeiro patrocinador
oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016,
como Banco e Seguradora. Além
disso, somos patrocinadores das
confederações nacionais de desportes
aquáticos, vela e motor, judô, basquete,
remo e rúgbi, colaborando para
incentivar e ajudar no surgimento de
novos atletas que poderão representar o
País nos Jogos Olímpicos Rio 2016.

Cultura
Apoiamos e patrocinamos diversos
eventos socioculturais, em diferentes
cidades e regiões do Brasil. Podemos
destacar: as exposições Modigliani:
Imagens da Vida, de Amedeo
Modigliani; Giacometti: Coleção da
Fundação Alberto e Annete Giacometti,
do artista Alberto Giacometti; e
Caravaggiio e Caravaggescos, do pintor
italiano Caravaggio.
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Também em 2012, apoiamos a Art Rio
2012, umas das maiores feiras de arte do
mundo, que reuniu galerias nacionais
e internacionais no Rio de Janeiro.
Ainda patrocinamos o restauro e a
revitalização do complexo arquitetônico
do Palácio do Campo das Princesas,
em Pernambuco, e do Teatro Mãe de
Deus, do Instituto Social, Educativo e
Beneficente, em Londrina.
No teatro, patrocinamos os musicais
Família Adams, Violinista no Telhado e
a peça Sem Pensar. Diversos espetáculos
também foram apresentados no Teatro
Bradesco, como a peça Priscilla, a
Rainha do Deserto, entre outras atrações
nacionais e internacionais.

Festas populares
Considerando as especificidades
culturais de cada localidade do País,
patrocinamos festividades regionais,
como: a 63o Festa do Figo e a 18o
Expogoiaba de Valinhos, a Festa da Uva
de Caxias do Sul, o Festival Folclórico
de Parintins, o Festival do Japão, em São
Paulo, a Festa de São João de Campina
Grande e Caruaru, o Festival Cultura e
Gastronomia de Tiradentes, a Semana
Farroupilha, o Natal Luz de Gramado e
o Natal em Canela (RS). Também neste
ano, promovemos 14 festivais e shows
por todo o País, entre eles o Festival
de Verão de Salvador, os Carnavais de
Salvador, do Rio de Janeiro, de Recife
e Olinda, o Festival Internacional de
Inverno de Campos do Jordão, o Festival
Amazonas de Ópera, as apresentações
da Orquestra Filarmônica de
Paraisópolis, da Orquestra Bachiana
Filarmônica e, da Orquestra Sinfônica
Brasileira e as turnês brasileiras do
Cirque du Soleil e do cantor Roger
Walters, com o show The Wall Live.
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Incentivo cultural
Patrocinamos projetos e eventos com
o apoio de fundos e leis de incentivo,
como o Mozarteum Brasileiro, a
reconstrução do Teatro Cultura Artística,
em São Paulo, o 20o Festival Bento em
Dança – 2012, em Bento Gonçalves (RS),
e livros em braile, falados e digitais, da
Fundação Dorina Nowill para Cegos.

Outras parcerias
IBCC
Também pela Bradesco Capitalização,
temos parceria com o Instituto
Brasileiro de Controle do Câncer
(IBCC), referência em oncologia
no estado de São Paulo. A entidade
promove e dissemina ações de
prevenção, diagnóstico precoce e
tratamento de diversos tipos de câncer.
A Bradesco Seguros patrocinou a 46a
edição da Corrida e Caminhada contra
o Câncer de Mama, realizada em maio
no Rio de Janeiro, e em agosto, em
São Paulo. O evento, que reuniu cerca
de 8 mil competidores, já faz parte do
calendário de milhares de pessoas,
que se reúnem em uma atividade que
visa à conscientização da importância
da realização do autoexame de mama
para a detecção precoce do câncer.
Em dezembro, o evento ocorreu, pela
primeira vez, em Florianópolis (SC),
tendo reunido cerca de 3 mil pessoas.

Inca
O Grupo Bradesco Seguros patrocinou
a abertura da Semana de Mobilização
Nacional para Doação de Medula Óssea
no Rio de Janeiro, em dezembro de
2012, que foi marcada pela Corrida e
Caminhada com Você pela Vida – Doe
Medula Óssea. A ação visa conscientizar

a sociedade para a importância da
doação de medula óssea. A renda
obtida foi revertida para projetos do
Centro de Transplante de Medula
Óssea do Instituto Nacional de Câncer
José Alencar Gomes da Silva (Inca).
O evento reuniu cerca de 3 mil
pessoas, sendo que os participantes
puderam se cadastrar como doadores
de medula óssea.

Teleton – AACD
Somos patrocinadores e apoiadores
do Teleton – maratona televisiva
realizada desde 1998 para arrecadação
de recursos para a Associação de
Assistência à Criança Deficiente
(AACD). Em 2012, ocorreu a 15a edição
do evento, transmitido por várias
emissoras, como SBT, TV Cultura, Rede
Gazeta e Rede Brasil, formando uma
rede em nome da AACD. O Banco,
que participa do evento desde a sua
primeira edição, contribuiu com
R$ 1,2 milhão.

Fundação Dorina Nowill
A Fundação Dorina Nowill tem como
propósito a inclusão social de pessoas
cegas e com baixa visão, por meio
da produção e distribuição de livros
em braile, falados e digitais, além de
serviços especializados para o deficiente
visual e sua família.
Apoiamos a Fundação há 14 anos.

Sobre o Relatório
O presente Relatório de
Sustentabilidade, que abrange toda a
Organização Bradesco, foi elaborado de
acordo com a versão G3.1 das diretrizes
para relatórios de sustentabilidade
da Global Reporting Initiative (GRI
3.1). É o sétimo ano consecutivo em
que adotamos as diretrizes GRI para o
desenvolvimento deste Relatório.
A GRI, rede multistakeholder com
sede em Amsterdam, na Holanda,
estabeleceu, na versão G3.1, novos
padrões de disclosure (transparência) e

de indicadores de desempenho para
a divulgação de informações.
Quanto ao nível de aderência às normas
GRI, este Relatório segue as diretrizes
GRI A+. Os 84 indicadores que dizem
respeito ao nosso desempenho
econômico, social e ambiental e os
16 indicadores setoriais que constam
do Suplemento Setorial de Serviços
Financeiras da GRI foram divulgados
em parte no corpo do Relatório. As
respostas completas aos indicadores,
além da carta de verificação da GRI,

estão disponíveis em <bancodoplaneta.
com.br> seção Indicadores. Os protocolos
que detalham o conteúdo de cada
indicador podem ser consultados no
site globalreporting.org.br.
A cada trimestre, também publicamos
o Balanço Social da Organização,
modelo Ibase, no Relatório de
Informações Suplementares,
disponível em <bradescori.com.br>.
A definição dos assuntos tratados
neste relato baseou-se na Matriz de

Princípios do Pacto Global
Indicadores GRI diretamente
relevantes

Indicadores GRI Indiretamente
relevantes

Princípio 1 – Respeitar e
proteger os direitos humanos

HR1, HR2, HR3, HR4, HR5,
HR6, HR7, HR8 e HR9

LA4, LA13, LA14 e SO1

Princípio 2 – Impedir violações
de direitos humanos

HR1, HR2 e HR8

HR6 e HR7

Princípio 3 – Apoiar a liberdade
de associação no trabalho

HR5, LA4 e LA5

Direitos Humanos

Direitos do Trabalho

Meio Ambiente

Anticorrupção

Princípio 4 – Abolir o
trabalho forçado

HR7

HR1, HR2 e HR3

Princípio 5 – Abolir o
trabalho infantil

HR6

HR1, HR2 e HR3

Princípio 6 – Eliminar
a discriminação no
ambiente de trabalho

HR4, LA2, LA13 e LA14

HR1, HR2, EC5, EC7 e LA13

Princípio 7 – Apoiar uma
abordagem preventiva aos
desafios ambientais

EN26

EC2

Princípio 8 – Promover a
responsabilidade ambiental

EN2, EN5, EN6, EN7, EN10,
EN13, EN14, EN18, EN21,
EN22, EN26, EN27 e EN30

EC2, EN1, EN3, EN4, EN8, EN9,
EN11, EN12, EN15, EN16, EN17,
EN19, EN20, EN23, EN24, EN25,
EN28, EN29, PR3 e PR4

Princípio 9 – Encorajar
tecnologias que não
agridem o meio ambiente

EN2, EN5, EN6, EN7, EN10,
EN18, EN26 e EN27

EN30

Princípio 10 – Combater
a corrupção em todas as
suas formas, inclusive
extorsão e propina

SO2, SO3 e SO4

SO5 e SO6
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Relevância (materialidade), elaborada em
2008. Construída com base em dois eixos –
sociedade e estratégia de negócios –, a
matriz apresenta temas discutidos em painéis
de stakeholders, estudos de benchmark e
normas socioambientais, além de considerar
os temas abordados nos questionários do
Índice de Sustentabilidade Empresarial
(ISE), da BM&FBovespa, e do Dow Jones
Sustainability Index.
Esta Publicação traz informações referentes
às atividades desenvolvidas pela Organização
Bradesco no Brasil e no exterior, pela Fundação
Bradesco e pelo Bradesco Esportes e Educação.

pactoglobal.org.br

A responsabilidade pela confiabilidade
das informações publicadas é das
respectivas áreas gestoras. O processo de
relato contou com o apoio da consultoria
especializada Report Sustentabilidade,
que produziu o conteúdo. Para tanto,

foram realizadas entrevistas presenciais
com diretores, gerentes, outros gestores e
demais colaboradores de diversas áreas
da Organização. A coleta e a análise dos
indicadores GRI foram realizadas pela
consultoria ERM Brasil.
Este Relatório passou por duas
verificações externas independentes:
BSD Consulting, empresa responsável
pela verificação do processo de relato de
sustentabilidade, de acordo com a Norma
AA1000AS 2008 (AA1000 Assurance
Standard 2008), e KPMG Auditores
Independentes, auditoria que
avalia a precisão das informações.
Sob esse aspecto, a publicação deste Relatório
está alinhada ao nosso compromisso como
signatários do Pacto Global (desde 2005),
do qual também fazemos parte do Comitê
Brasileiro do Pacto Global (CBPG).

Índice de indicadores GRI
Indicadores Gerais
Descrição GRI
1. Perfil
1.1. Mensagem do Presidente
1.2. Descrição dos principais impactos,
riscos e oportunidades
2. Perfil Organizacional

Resposta
Página 4 - Mensagem da Presidência
Página 4 - Mensagem da Presidência

Página 2 - Perfil da Organização
2.1. Nome da organização
Página 74 - Endereços e Contatos
2.2. Principais marcas, produtos
Página 2 - Perfil da Organização
e/ou serviços
Página 74 - Endereços e Contatos
Página 2 - Perfil da Organização
2.3. Estrutura operacional
bradescori.com.br - Informações Corporativas
da organização
2 - Perfil da Organização
2.4. Localização da sede da organização Página
Página 74 - Endereços e Contatos
2.5. P aíses em que a organização
Página 2 - Perfil da Organização
opera e em que suas principais
Relatório Anual 2012 - Área Internacional,
operações estão localizadas
Estrutura Organizacional
2.6. T ipo e natureza jurídica
bradescori.com.br - Visão Geral
da propriedade
2.7. Mercados atendidos
Página 2 - Perfil da Organização
2.8. Porte da organização
Página 2 - Perfil da Organização
2.9. P rincipais mudanças durante o
Relatório Anual 2012 - Relatório da Administração
período coberto pelo relatório
2.10. Prêmios recebidos no período
Página 73 - Reconhecimentos
coberto pelo relatório
Relatório Anual 2012 - Reconhecimentos
3. Parâmetros para o Relatório
3.1. P eríodo coberto pelo relatório para
1o de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012.
as informações apresentadas
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3.2. D
 ata do relatório anterior
mais recente
3.3. Ciclo de emissão de relatórios
3.4. D
 ados para contato em caso
de perguntas relativas ao
relatório ou seu conteúdo
3.5. P rocesso para definição do
conteúdo do relatório
3.6. Limite do relatório
3.7. D
 eclaração sobre quaisquer
limitações específicas quanto ao
escopo ou ao limite do relatório
3.8. Base para a elaboração do relatório
3.9. T écnicas de medição de dados
e as bases de cálculos

Elaborado no ano de 2011.
Anual.
Página 74 - Endereços e Contatos
Página 8 - Ciclo de Engajamento de Stakeholders
Página 65 - Sobre o Relatório
Página 65 - Sobre o Relatório
Página 2 - Apresentação
Página 65 - Sobre o Relatório

Página 65 - Sobre o Relatório
Estão descritas ao longo dos textos, sempre
que necessário para apoiar algum dado.
As informações referentes a alterações em
3.10. Reformulações de informações
relação aos anos anteriores acompanham
fornecidas em relatórios anteriores as novas informações nos respectivos
capítulos ou tabelas específicas.
3.11. Mudanças significativas de
escopo, limite ou métodos de
Não há.
medição aplicados no relatório
3.12. Tabela que identifica a localização Página 66 - Índice de Indicadores GRI
das informações no relatório
O Bradesco adota dois tipos de verificação externa
3.13. Política e prática atual relativa
em seu Relatório: a auditoria dos dados, conduzida
à busca de verificação
pela empresa KPMG Auditores Independentes
(pág. 72), e a verificação do processo de elaboração
externa para o relatório
do relato, realizado pela BSD Consulting (pág. 70).

4. Governança, Compromissos e Engajamento.
4.1. Estrutura de governança da
Página 8 - Política Corporativa de Sustentabilidade
organização, incluindo comitês
Página 10 - Governança da sustentabilidade
do alto órgão de governança
Relatório Anual 2012 - Governança Corporativa
bradescori.com.br - Governança Corporativa
4.2. Presidência do mais alto
- Conselho de Administração
órgão de governança
4.3. M
 embros independentes ou
bradescori.com.br - Governança Corporativa
não executivos do mais alto
- Conselho de Administração
órgão de governança
Relatório Anual 2012 - Governança Corporativa
4.4. M
 ecanismos para que acionistas e bradescori.com.br - Fale com RI
empregados façam recomendações governancacorp@bradesco.com.br
Em 2012, foi formalizada a Política de Remuneração
dos Administradores da Organização Bradesco,
cujo objetivo principal é o de garantir que a
4.5. R elação entre remuneração e
prática de remuneração esteja relacionada
o desempenho da organização
com objetivos que busquem a valorização da
(incluindo social e ambiental)
Organização, não incentivando comportamentos
que elevem a exposição ao risco acima dos
níveis considerados prudentes nas estratégias
de curto, médio e longo prazos adotadas.
4.6. P rocessos para assegurar que
conflitos de interesse sejam evitados bradescori.com.br - Governança Corporativa
4.7. Q
 ualificações dos membros do
bradescori.com.br - Governança
mais alto órgão de governança
Corporativa - Administração
4.8. D
 eclarações de missão e
Página 2 - Perfil da Organização
valores, códigos de conduta e
Página 8 - Política Corporativa de Sustentabilidade
princípios internos relevantes
bradescori.com.br - Governança Corporativa
4.9. R esponsabilidades pela
implementação das políticas
Página 10 - Governança da sustentabilidade
econômicas, ambientais e sociais
4.10. Processos para a autoavaliação
do desempenho do mais alto
Relatório Anual 2012 - Governança Corporativa
órgão de governança
4.11. Explicação de se e como
Página 25 - Gestão de Riscos Socioambientais
a organização aplica o
bancodoplaneta.com.br - Gestão
princípio da precaução
Responsável - Pesquisas de satisfação
4.12. Cartas, princípios ou outras
iniciativas desenvolvidas
Página 12 - Adesão Espontânea a Compromissos
externamente
4.13. Participação em associações
Página 12 - Participação em grupos,
e/ou organismos nacionais/
fóruns ou câmaras temáticas
internacionais
Página 28 - Gestão de Públicos Estratégicos
Página 29 - Clientes
Página 35 - Público Interno
4.14. Relação de grupos de stakeholders Página 43 - Acionistas e Investidores
engajados pela organização
Página 46 - Fornecedores
Página 49 - Comunidade
Página 52 - Governo e Sociedade
Página 53 - Organizações do 3o setor (ONGs)
4.15. Base para a identificação
Página 8 - Ciclo de Engajamento de Stakeholders
e seleção de stakeholders
Página 28 - Gestão de Públicos Estratégicos
com os quais se engajar
Página 8 - Planejamento estratégico
4.16. Abordagens para o engajamento
de sustentabilidade
dos stakeholders
Página 8 - Ciclo de Engajamento de Stakeholders
Página 28 - Gestão de Públicos Estratégicos
4.17. Principais temas e preocupações
levantados por meio do
Página 8 - Ciclo de Engajamento de Stakeholders
engajamento dos stakeholders
Indicadores de Desempenho
Descrição GRI
Econômico
EC1. Valor econômico direto
gerado e distribuído
EC2. Implicações financeiras e outros
riscos e oportunidades devido
a mudanças climáticas
EC3. Cobertura das obrigações do
plano de pensão de benefício
EC4. Ajuda financeira significativa
recebida do governo

Resposta
bancodoplaneta.com.br - Indicadores
- Balanço Social Ibase
Página 25 - Riscos relacionados
às mudanças climáticas
Página 47 - Carbon Disclosure Project - Supply Chain
Página 55 - Mudanças Climáticas
Página 36 - Geração de valor para os colaboradores
Página 39 - Benefícios
Página 59 - Iniciativas Incentivadas

Presença no Mercado
EC5. Variação da proporção do
salário mais baixo comparado
ao salário mínimo local
EC6. Políticas, práticas e proporção de
gastos com fornecedores locais
EC7. Contratação local de funcionários
Impactos Econômicos Indiretos
EC8. Impacto de investimentos
em infraestrutura oferecidos
para benefício público
EC9. Impactos econômicos indiretos
Ambiental
Materiais
EN1. M
 ateriais usados por
peso ou volume
EN2. Percentual dos materiais usados
provenientes de reciclagem
Energia
EN3. C onsumo de energia direta
discriminados por fonte
de energia primária
EN4. C onsumo de energia indireta
discriminados por fonte primária
EN5. E nergia economizada
devido a melhorias em
conservação e eficiência
EN6. Iniciativas para fornecer
produtos e serviços com
baixo consumo de energia
EN7. Iniciativas e redução do consumo
Água
EN8. Total de água retirada por fonte
EN9. F ontes hídricas significativamente
afetadas por retirada de água
EN10. P ercentual e volume total de
água reciclada e reutilizada
Biodiversidade
EN11. L ocalização e tamanho da área
possuída em áreas protegidas
EN12.Impactos significativos na
biodiversidade de atividades,
produtos, e serviços
EN13. H abitats protegidos
ou restaurados
EN14. Estratégias para gestão de
impactos na biodiversidade
EN15. N
 úmero de espécies na Lista
Vermelha da IUCN e outras
listas de conservação
Emissões, efluentes e resíduos
EN16. T otal de emissões diretas e
indiretas de gases de efeito estufa
EN17.Outras emissões indiretas
relevantes de gases
de efeitos estufa
EN18. Iniciativas para reduzir as
emissões de gases de efeito
estufa e as reduções obtidas
EN19. E missões de substâncias
destruidoras da camada de ozônio
EN20. N
 Ox, SOx, e outras emissões
atmosféricas significativas

Página 37 - Diversidade
O Banco não possui políticas que privilegiem
a contratação de fornecedores locais, porém
temos como prática levar em consideração a
contratação de determinados serviços por região.
Página 38 - Gestão de pessoas
Dado não disponível decorrente do rodízio em
cargos de alta gerência na Rede de Agências.
Página 58 - Investimentos socioambientais
Estudos são elaborados para identificar
oportunidade de negócio e alterações na condição
de renda ou no tamanho do mercado consumidor.

bancodoplaneta.com.br - Indicadores
bancodoplaneta.com.br - Indicadores

bancodoplaneta.com.br - Indicadores
(disponíveis em abril/2013)
bancodoplaneta.com.br - Indicadores
(disponíveis em abril/2013)
bancodoplaneta.com.br - Indicadores
(disponíveis em abril/2013)
Página 56 - TI Verde
bancodoplaneta.com.br - Indicadores
(disponíveis em abril/2013)
bancodoplaneta.com.br - Indicadores
(disponíveis em abril/2013)
bancodoplaneta.com.br - Indicadores
Não afetamos significativamente
nenhuma fonte hídrica.
bancodoplaneta.com.br - Indicadores
Não operamos em áreas protegidas ou
áreas de alto índice de biodiversidade.
Não operamos em áreas protegidas ou áreas
de alto índice de biodiversidade, por estarmos
preferencialmente localizados em centros urbanos.
Página 61 - Fundação Amazonas Sustentável
Página 62 - SOS Mata Atlântica
Página 25 - Riscos relacionados
às mudanças climáticas
bancodoplaneta.com.br - Finanças Sustentáveis
- Riscos relacionados às mudanças climáticas
Não operamos em habitats de conservação e/
ou que abriguem espécies em extinção.
bancodoplaneta.com.br - Indicadores
(disponíveis em abril/2013)
bancodoplaneta.com.br - Indicadores
(disponíveis em abril/2013)
bancodoplaneta.com.br - Indicadores
(disponíveis em abril/2013)
bancodoplaneta.com.br - Indicadores
(disponíveis em abril/2013)
bancodoplaneta.com.br - Indicadores
(disponíveis em abril/2013)
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EN21. Descarte total de água, por
qualidade e destinação
EN22. Peso total de resíduos, por tipo
e métodos de disposição
EN23. Número e volume total de
derramamentos significativos
EN24. Peso de resíduos transportados,
considerados perigosos
EN25. Descrição de proteção e
índice de biodiversidade de
corpos d’água e hábitats
Produtos e serviços
EN26. Iniciativas para mitigar os
impactos ambientais
EN27. Percentual de produtos e
embalagens recuperados,
por categoria de produto

Toda a água utilizada nas operações do
Bradesco é descartada em esgoto doméstico.
bancodoplaneta.com.br - Indicadores
Não houve derramamento.
Não transportamos resíduos perigosos
nos termos da convenção da Basileia.
O Bradesco gera efluentes domésticos
que são lançados na rede de esgoto.
Página 53 - Programa Gestão da Ecoeficiência
Página 54 - Inovações com reflexos no meio
ambiente
Página 54 - Lacres e copos plásticos descartáveis
Página 56 - TI Verde
Página 53 - Programa Gestão da
Ecoeficiência - GT de TI Verde
O Bradesco, em si, não tem atividade de
comércio com produtos embalados.

Conformidade
EN28. Valor de multas e número total
Página 52 - Relacionamento com órgãos
de sanções resultantes da não
conformidade com leis ambientais reguladores/fiscalizadores e entidades
Transporte
EN29. Impactos ambientais referentes
Página 55 - Gestão das emissões
a transporte de produtos
de gases de efeito estufa
e de trabalhadores
EN30. Total de investimentos e gastos bancodoplaneta.com.br - Indicadores
em proteção ambiental
Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente
Emprego
Página 35 - Tabela: Colaboradores por categoria
LA1. Total de trabalhadores, por
Página 36 - Figura: Distribuição do quadro de
tipo de emprego, contrato
colaboradores
de trabalho e região
Página 37 - Diversidade
LA2. Número total e taxa de
Página 36 - Figura: Distribuição do
rotatividade de empregos, por
quadro de colaboradores
faixa etária, gênero e região
Página 37 - Gráfico: Turnover
LA3. Comparação entre benefícios
a empregados de tempo
Página 39 - Benefícios
integral e temporários
Reações entre Trabalho e a Governança
LA4. Percentual de empregados
abrangidos por acordo de
Página 42 - Relações sindicais
negociação coletiva
Não há procedimento ou claúsulas previstas
LA5. Descrição de notificações
sobre prazo mínimo de antecedência para
(prazos e procedimentos)
notificar mudanças importantes.
Saúde e Segurança no Trabalho
LA6. Percentual dos empregados
representados em comitês
formais de segurança e saúde
LA7. Taxa de lesões, doenças
ocupacionais, dias perdidos dos
funcionários e terceirizados
LA8. Programas de educação,
prevenção e controle de risco
LA9. Temas relativos à segurança
e saúde cobertos por acordos
formais com sindicatos
Treinamento e Educação
LA10. Média de horas por
treinamento por ano
LA11. Programas para gestão de
competências e aprendizagem
contínua e aposentadoria

Página 40 - Segurança e saúde no trabalho
bancodoplaneta.com.br - Gestão
Responsável - Público interno
Página 41 - Tabela: Indicadores de
segurança e saúde ocupacional
Página 41 - Qualidade de vida
Página 40 - Segurança e saúde no trabalho
bancodoplaneta.com.br - Gestão
Responsável - Público interno
Página 40 - Tabela: Média anual de
horas de treinamento dos funcionários
ativos, por categoria profissional
O Banco oferece a requalificação profissional
para ex-funcionários. O Plano de Previdência
Complementar, no qual o colaborador contribui com
4% do seu salário e a Organização com outros 4%
pode ser adquirido desde a admissão, possibilitando
um planejamento para sua aposentadoria.

LA12. Percentual de empregados que
recebem análises de desempenho Página 38 - Gestão de Pessoas
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Diversidade e Igualdade de Oportunidades
LA13. Composição da alta direção
Página 35 - Colaboradores por categoria
e dos conselhos, e proporção
Página 36 - Distribuição do quadro de colaboradores
por grupos e gêneros
Página 37 - Diversidade
LA14. Proporção de salário-base
Página 37 - Diversidade
entre homens e mulheres,
Página 38 - Proporção do salário médio
por categoria funcional
feminino em relação ao masculino
LA15. Retorno ao trabalho e taxas
bancodoplaneta.com.br - Gestão
de retenção após licença
Responsável - Ambiente de trabalho
maternidade/paternidade,
discriminados por gênero
Direitos Humanos
Processo de compra
HR1. Descrição e percentual de
políticas, diretrizes para manejar
Página 25 - Princípios do Equador
todos os aspectos de direitos
humanos em investimentos
Página 46 - Fornecedores
HR2. Empresas contratadas
bancodoplaneta.com.br - Gestão Responsável
submetidas a avaliações
- Programa de Engajamento de Fornecedores
referentes a direitos humanos
HR3. Políticas para avaliação e
bancodoplaneta.com.br - Gestão
tratamento do desempenho
Responsável - Educação e Treinamento
nos direitos humanos
Não discriminação
HR4. Número total de casos
Página 37 - Acolhimentos de denúncias
de discriminação e as
e manifestações de colaboradores
medidas tomadas
Liberdade de Associação
42 - Relações Sindicais
HR5. Política de liberdade de associação Página
Página 48 - Programa de Engajamento
e o grau da sua aplicação
de Fornecedores
Trabalho Infantil
HR6. Medidas tomadas para contribuir
para a abolição do trabalho infantil Página 37 - Ambiente de trabalho
Trabalho Forçado/Escravo
HR7. Medidas tomadas para
contribuir para a erradicação
Página 37 - Ambiente de trabalho
do trabalho forçado
Práticas de Segurança
HR8. Políticas de treinamentos
bancodoplaneta.com.br - Gestão
relativos a aspectos de direitos
Responsável - Segurança
humanos para seguranças
Direitos Indígenas
HR9. Número total de casos de
O Bradesco não se envolveu em casos
violação de direitos dos povos
de violação de direitos indígenas.
indígenas e medidas tomadas
Avaliação
HR10. P ercentual e número total de
operações que tenham sido
analisadas quanto aos riscos
relacionados a direitos humanos
e/ou os impactos desses riscos
Reparação
HR11. N
 úmero de reclamações
relacionadas a direitos humanos
Sociedade
Comunidade
SO1. Programas e práticas para
avaliar e gerir os impactos das
operações nas comunidades

Página 37 - Ambiente de trabalho

Página 37 -Acolhimentos de denúncias
e manifestações de colaboradores

Página 14 - Inclusão Financeira
Página 51 - Longevidade
Página 51 - Fórum da Longevidade
Página 61 - Instituto Ayrton Senna
Página 63 - Projeto Integração Empresa Escola

Corrupção
52 - Prevenção à Lavagem
SO2. Unidades submetidas a avaliações Página
Dinheiro e ao Financiamento ao
de riscos relacionados à corrupção de
Terrorismo e Prevenção à Corrupção
SO3. Percentual de empregados
treinados nas políticas e
Página 52 - Cursos on-line até dezembro de 2012
procedimentos anticorrupção
SO4. Medidas tomadas em resposta
Não houve casos em 2012. Em caso de ocorrência
a casos de corrupção
seguem-se as ações do Código de Conduta Ética.

Políticas Públicas
SO5. P osições quanto a
políticas públicas
SO6. P olíticas de contribuições
financeiras para partidos políticos,
políticos ou instituições
SO7. Número de ações judiciais
por concorrência desleal
Conformidade
SO8. D
 escrição de multas
significativas e número total
de sanções não monetárias
SO9. O
 perações com impacto
negativo significativo potencial
ou atual na comunidade local.
SO10. Medidas de prevenção e
mitigação implementadas
nas operações com impacto
negativo significativo potencial
ou atual na comunidade local.
Responsabilidade sobre o Produto
Saúde e Segurança do Cliente
PR1. Política para preservar a saúde
e segurança do consumidor
durante o uso do produto
PR2. N
 ão conformidades relacionadas
aos impactos causados por
produtos e serviços
Rotulagem de Produtos
PR3. T ipo de informação sobre
produtos e serviços exigida por
procedimentos de rotulagem
PR4. N
 ão conformidades relacionadas à
rotulagem de produtos e serviços
PR5. P ráticas relacionadas à
satisfação do cliente, incluindo
resultados de pesquisas
Comunicação e Marketing
PR6. P rogramas de adesão a leis,
normas e códigos voluntários
PR7. C asos de não conformidade
relacionados à comunicação
de produtos e serviços
PR8. R eclamações comprovadas
relativas à violação de
privacidade de clientes
Compliance
PR9. Multas por não conformidade
no fornecimento de
produtos e serviços
Indicadores Setoriais
Descrição GRI
FS1. Políticas com componentes
ambientais e sociais específicos
aplicadas às linhas de negócios

FS2. Procedimentos para avaliação e
classificação de riscos ambientais
e sociais nas linhas de negócios
FS3. Processos para o monitoramento
da implantação por parte do cliente
do cumprimento de exigências
ambientais e sociais incluídas
em contratos ou transações

Página 52 - Governo e sociedade
Página 52 - Governo e sociedade
Página 52 - Concorrência
Página 34 - Gestão e Controle
de Processos Jurídicos
Página 52 - Relacionamento com órgãos
reguladores/fiscalizadores e entidades
Sob a ótica dos riscos socioambientais,
empregamos os melhores esforços para
a mitigação dos impactos negativos dos
empreendimentos financiados.
Página 25 - Gestão de Riscos

bancodoplaneta.com.br - Gestão
Responsável - Clientes
Não houve não conformidades relacionadas aos
impactos causados por produtos e serviços.

bancodoplaneta.com.br - Gestão
Responsável - Clientes
bancodoplaneta.com.br - Gestão
Responsável - Clientes
Página 29 - Clientes
bancodoplaneta.com.br - Gestão
Responsável - Pesquisas de satisfação
bancodoplaneta.com.br - Gestão
Responsável - Clientes
bancodoplaneta.com.br - Gestão
Responsável - Clientes
Página 34 - Reparações financeiras

Página 34 - Gestão e Controle
de Processos Jurídicos
Página 52 - Relacionamento com órgãos
reguladores/fiscalizadores e entidades

Resposta
Página 8 - Política Corporativa de Sustentabilidade
Página 25 - Gestão de Riscos Socioambientais
Página 25 - Princípios do Equador
bancodoplaneta.com.br - Finanças Sustentáveis
- Gestão de Riscos Socioambientais
Página 23 - Fundos de investimento
com critérios socioambientais
Página 25 - Gestão de riscos
Página 25 - Princípios do Equador
Página 47 - Programa de Avaliação e
Monitoramento Socioambiental
Página 25 - Gestão de riscos socioambientais
Página 25 - Princípios do Equador

FS4. Processo(s) para melhorar a
competência do pessoal na
bancodoplaneta.com.br - Finanças Sustentáveis
implantação das políticas e
- Gestão de Riscos Socioambientais
procedimentos ambientais e sociais
aplicados nas linhas de negócios
FS5. Interações com clientes/
investidor-parceiro comerciais em
relação a riscos e oportunidades
ambientais e sociais

Página 43 - Acionistas e investidores
Página 47 - Capacitação de Fornecedores

FS6. Porcentagem da carteira de linhas
de negócios por região específica,
por porte (ex. micro/pequena
e média/grande) e por setor

Página 29 - Clientes

FS7. Valor monetário dos produtos e
serviços criados para proporcionar
um benefício social específico
para cada linha de negócios,
divididos por finalidade

Página 18 - Ações de acessibilidade
Página 22 - Linhas de crédito socioambientais
Página 23 - Empréstimos via BNDES
Página 23 - Investimentos Socialmente
Responsáveis
Página 24 - Títulos de capitalização

FS8. Valor monetário dos produtos e
serviços criados para proporcionar
um benefício ambiental específico
para cada linha de negócios,
divididos por finalidade

Página 21 - Conta Bônus Celular
Página 21 - Click Conta Bradesco
Página 21 - DigiConta Bradesco
Página 21 - Conta Universitária
Página 21 - Cartões de crédito com foco
socioambiental
Página 22 - Linhas de crédito socioambientais
Página 23 - Operações de Crédito de Carbono
Página 23 - Investimentos Socialmente
Responsáveis
Página 24 - Títulos de capitalização

FS9. Abrangência e frequência
das auditorias para
avaliar a implementação
de políticas ambientais e
sociais, e procedimentos
de avaliação de riscos

Página 25 - Gestão de riscos

Página 23 - Fundo de Investimento
FS10. Percentual e número de empresas
em Participações (FIP)
na carteira da instituição com as
Página 24 - PRI
quais a organização interagiu em
bancodoplaneta.com.br - Finanças
questões ambientais ou sociais
Sustentáveis - PRI
FS11. Percentual de ativos sujeitos
à triagem ambiental ou
social, positiva e negativa

Página 23 - Fundo de Investimento
em Participações (FIP)
Página 24 - PRI

FS12. Política(s) de voto aplicada(s) a
questões ambientais ou sociais
para participações nas quais
a organização declarante tem
direito a ações com voto ou
aconselhamento na votação

bancodoplaneta.com.br - Finanças
Sustentáveis - PRI

FS13. Pontos de acesso em áreas
pouco populosas ou em
desvantagem econômica por tipo

Página 14 - Inclusão financeira
Página 15 - Presença do Bradesco no País

FS14. Iniciativas para melhorar o
acesso aos serviços financeiros
de pessoas com deficiências

Página 19 - Ações de acessibilidade
para Pessoas com Deficiência
Página 22 - Linhas de crédito socioambientais
bancodoplaneta.com.br - Finanças
Sustentáveis - Ações de acessibilidade
para Pessoas com Deficiência

FS15. Políticas para o bom
desenvolvimento e venda de
produtos e serviços financeiros

bancodoplaneta.com.br - Gestão
Responsável - Pesquisas de satisfação

FS16. Iniciativas para melhorar
a educação financeira por
tipo de beneficiário

Página 17 - Educação Financeira
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Declaração de Garantia
A BSD Consulting executou o processo de verificação independente
do processo de elaboração do Relatório de Sustentabilidade 2012 do
Bradesco, desenvolvido de acordo com as diretrizes da GRI (Global
Reporting Initiative). O processo de verificação tem o objetivo de
proporcionar às partes interessadas do Bradesco uma opinião
independente sobre: a qualidade do Relatório; os processos de gestão
de sustentabilidade; a aderência aos princípios da AA1000AS 2008; e
a continuidade dos processos de gestão de sustentabilidade. O escopo
de nossos trabalhos abrange as informações contidas no Relatório de
Sustentabilidade 2012 do Bradesco, versão impressa.

Independência

Escopo e Limitações

Trabalhamos de forma independente e
asseguramos que nenhum integrante da
BSD mantém contratos de consultoria ou
outros vínculos comerciais com o Bradesco.
A BSD Consulting é licenciada pela
AccountAbility como provedora de garantia
(AA1000 Licensed Assurance Provider),
sob o registro 000-33.

O escopo de nossos trabalhos inclui as
informações da versão impressa do Relatório
de Sustentabilidade 2011 do Bradesco, no
período coberto pelo Relatório. O processo
de verificação independente foi conduzido
de acordo com o padrão AA1000AS 2008
(AA1000 Assurance Standard 2008), Tipo 1,
proporcionando um nível moderado de
assurance. O processo abrange a avaliação
da aderência aos três princípios: Inclusão,
Materialidade e Capacidade de Resposta.

Nossa Competência
A BSD Consulting é uma empresa
especializada em sustentabilidade.
Os trabalhos foram conduzidos por
uma equipe de profissionais experientes
e capacitados em processos de
verificação externa.

Responsabilidades
do Bradesco e da BSD
O Relatório de Sustentabilidade é
elaborado pelo Bradesco, responsável
por todo o seu conteúdo. As atividades
de avaliação da confiabilidade dos dados
relatados e de conferência do nível de
aplicação GRI e o conteúdo adicional do
website do Banco não foram objeto dos
trabalhos da BSD Consulting.
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Metodologia
A abordagem de verificação do processo
AA1000 consistiu em: avaliação do texto do
Relatório de Sustentabilidade 2012, análise
da continuação do projeto de implantação
da norma AA1000SES, análise do mapa
de stakeholders atual, análise de assuntos
relevantes no contexto atual e entrevistas com
participantes do processo. Entrevistamos
executivos, gestores e funcionários de
áreas-chave em relação à relevância das
informações para o relato.

Principais conclusões – Princípios AA1000AS

Assim como no Relatório de 2011, o Relatório atual aborda amplamente
os temas inclusão bancária e crédito responsável no contexto do
desenvolvimento econômico do Brasil. Recomenda-se definir uma estratégia
para mensuração dos impactos positivos resultantes da inclusão financeira.
•• A análise de riscos socioambientais na concessão de crédito manteve o
histórico de aprimoramento de processos presente desde a sua criação. Em
2012, destacam-se: a inclusão do setor imobiliário no processo de análise
de risco socioambiental, o compromisso com o lançamento de duas políticas
setoriais e o aumento significativo do número de pareceres socioambientais
em relação a 2011.
••

Na avaliação da BSD Consulting, em 2012 o Bradesco evoluiu na gestão de
processos voltados à educação financeira. O processo de engajamento de
stakeholders externos teve continuidade com a realização de um painel de
consulta. Para a consolidação da estratégia de sustentabilidade é importante
que o engajamento tenha continuidade de forma estruturada e consistente.
Seguem as conclusões resumidas em relação aos três princípios da AA1000AS:

1. Inclusão – aborda a participação de stakeholders no
desenvolvimento e na implementação de um processo de
gestão de sustentabilidade transparente e estratégico
E m 2012, o Bradesco realizou um encontro com stakeholders com o objetivo
de prestar contas sobre a estratégia de sustentabilidade do Banco e revalidar
os temas materiais. Do ponto de vista interno, o encontro contou com a
participação de representantes de diversas áreas do negócio. Representando
stakeholders externos, o encontro teve representantes setoriais, especialistas
em sustentabilidade, organizações da sociedade civil, fornecedores, e
instituições de ensino. Neste Relatório, são apresentados os principais
resultados desse encontro e os compromissos do Bradesco para cada um deles.
•• Para o próximo Relatório, recomenda-se apresentar o processo de engajamento
adotado pelo Banco, contemplando: a revisão do mapa de stakeholders, os
critérios considerados para priorização de stakeholders e a estratégia de
engajamento por grupos de stakeholders. É importante avaliar a inclusão de
correspondentes bancários nos processos de engajamento do Banco.
•• Por meio da estruturação do Grupo de Trabalho de Educação Financeira,
identificou-se grande evolução nos seus processos de treinamento
e orientação ao público externo e interno, incluindo as Agências. Para
demonstrar a continuidade do aprimoramento, o próximo Relatório deverá
apresentar resultados das ações de educação financeira por meio de ações
de monitoramento.
•• A incorporação da sustentabilidade na gestão de fornecedores foi ampliada e
está se consolidando. Em 2012, destaca-se: a reestruturação do processo de
homologação de fornecedores (ainda em fase de implementação), que inclui
avaliação e monitoramento socioambiental.
••

2. Materialidade (ou Relevância) – assuntos necessários
para que os stakeholders tomem conclusões sobre o
desempenho econômico, social e ambiental da Organização
O processo de consulta a stakeholders realizado em 2012 contribuiu para a
identificação e validação de temas materiais para o Banco. O Relatório atual
apresenta os temas identificados, mas sem uma abordagem de relevância
diferenciada em relação aos demais assuntos das diretrizes GRI. Para a
próxima Publicação, é importante que os temas mais relevantes para os
stakeholders sejam apresentados com mais profundidade.
•• O processo de consulta e engajamento de stakeholders deve envolver, cada
vez mais, áreas de negócios. Ressalta-se a importância de envolver as áreas
de Cartões, Rede de Agências e equipe responsável pela SA 8000.

3. C
 apacidade de Resposta – aborda as ações tomadas pela
organização em decorrência de demandas específicas de
stakeholders
••

••

••

••

••

••

••

••

E m 2012, foi realizado o processo de consulta a stakeholders. No entanto, é
importante que outros processos relacionados à gestão da sustentabilidade
sejam aprimorados e atualizados, como: desenvolvimento de uma matriz de
materialidade atualizada, utilização da norma AA1000SES como referência
em outros processos de engajamento específicos por área e revisão do
planejamento estratégico de sustentabilidade.
O Bradesco aprimorou a gestão de indicadores de ecoeficiência com a
implantação de um sistema integrado com a Rede de Agências, que permite o
monitoramento de itens como: consumo de água, energia e papel.
A gestão de fornecedores passará a atuar com uma abordagem de gestão
de riscos socioambientais na cadeia do Banco com o novo processo de
homologação de fornecedores. Para um monitoramento mais eficaz, é
importante estabelecer uma lista setorial de fornecedores prioritários, de
acordo com o grau de criticidade socioambiental.
O Relatório apresenta de forma clara e equilibrada as metas cumpridas e
não cumpridas. Para o próximo período de relato, recomenda-se avaliar se as
metas são apresentadas de forma clara, mensurável e com prazo definido.
O escopo da certificação SA 8000 foi ampliado, conforme compromisso
assumido pelo Bradesco. O critério para seleção das Agências a serem
certificadas foi a sua relevância quantitativa e comercial. Ressalta-se a
importância de avaliar regiões com maior necessidade de aplicação dos
requisitos da SA 8000 (ex.: incidência de processos trabalhistas), como critério
para selecionar e priorizar novas ampliações do escopo.
O Relatório de Sustentabilidade apresenta temas relacionados à gestão do
Banco de forma abrangente. É importante abordar também temas atuais de
grande relevância para o Banco e para o setor, como uma contextualização
sobre a redução dos juros.
Recomendações de processos de verificação independente (assurance) de
anos anteriores contribuem para o aprimoramento de processos internos
e a adoção de melhores práticas. A disseminação dos resultados desses
trabalhos pelas áreas competentes deve ser aprimorada, para garantir a
implementação das melhorias identificadas.

São Paulo, 08 de fevereiro de 2013.

Maria Helena Meinert
(Sócia)
BSD Consulting, Brasil
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Relatório de Asseguração Limitada
dos Auditores Independentes
Ao Conselho de Administração
e aos Acionistas do
Banco Bradesco S.A.
Osasco – SP
Introdução
Fomos contratados pelo Banco Bradesco S.A.
(Bradesco) para apresentar nosso relatório de
asseguração limitada sobre a compilação das
informações de sustentabilidade divulgadas
no Relatório de Sustentabilidade do Bradesco,
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2012.

Responsabilidades da
administração da Companhia
A administração do Bradesco é responsável
pela elaboração e apresentação de
forma adequada das informações de
sustentabilidade constantes daquele Relatório
de Sustentabilidade de acordo com as
diretrizes de relatórios de sustentabilidade da
Global Reporting Initiative – GRI (GRI-G3.1) e
pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração
dessas informações livres de distorção
relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores
independentes
Nossa responsabilidade é expressar conclusão
sobre as informações de sustentabilidade
constantes do Relatório de Sustentabilidade
2012, com base no trabalho de asseguração
limitada conduzido de acordo com a NBC TO
3000 (Trabalhos de Asseguração Diferente
de Auditoria e Revisão), emitida pelo
Conselho Federal de Contabilidade – CFC,
que é equivalente à norma internacional Isae
3000, emitida pela Federação Internacional
de Contadores, aplicáveis às informações
financeiras não históricas. Essas normas
requerem o cumprimento de exigências
éticas, incluindo requisitos de independência
e que o trabalho seja executado com o
objetivo de obter segurança limitada de que
as informações constantes do Relatório de
Sustentabilidade 2012, tomadas em conjunto,
estão livres de distorções relevantes.
Um trabalho de asseguração limitada
conduzido de acordo com a NBC TO 3000
(Isae 3000) consiste principalmente de
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indagações à administração da Companhia e
a outros profissionais do Bradesco que estão
envolvidos na elaboração das informações
constantes do Relatório de Sustentabilidade
2012, assim como de aplicação de
procedimentos analíticos para obter evidência
que nos possibilite concluir, na forma de
asseguração limitada, sobre as informações
tomadas em conjunto. Um trabalho de
asseguração limitada requer, também, a
execução de procedimentos adicionais, quando
o auditor independente toma conhecimento
de assuntos que o levem a acreditar que
as informações constantes do Relatório de
Sustentabilidade 2012, tomadas em conjunto,
podem apresentar distorções relevantes.
Os procedimentos selecionados basearam-se
na nossa compreensão dos aspectos relativos à
compilação e à apresentação das informações
constantes do Relatório de Sustentabilidade
2012 e de outras circunstâncias do trabalho
e da nossa consideração sobre áreas em
que distorções relevantes poderiam existir.
Os procedimentos compreenderam:
(a) o planejamento dos trabalhos,
considerando a relevância, o volume de
informações quantitativas e qualitativas
e os sistemas operacionais e de controles
internos que serviram de base para
a elaboração das informações de
sustentabilidade constantes do Relatório
de Sustentabilidade 2012;
(b) o entendimento da metodologia de
cálculos e dos procedimentos para a
compilação dos indicadores por meio de
entrevistas com os gestores responsáveis
pela elaboração das informações;
(c) a plicação de procedimentos analíticos
sobre as informações quantitativas
e indagações sobre as informações
qualitativas e sua correlação com
os indicadores divulgados nas
informações constantes do Relatório
de Sustentabilidade 2012; e
(d) c onfronto dos indicadores de natureza
financeira com as demonstrações
financeiras e/ou os registros contábeis.
Acreditamos que as evidências obtidas
em nosso trabalho são suficientes e
apropriadas para fundamentar nossa
conclusão na forma limitada.

Alcance e limitações
Os procedimentos aplicados em um trabalho
de asseguração limitada são substancialmente
menos extensos do que aqueles aplicados
em um trabalho de asseguração que tem
por objetivo emitir uma opinião sobre as
informações de sustentabilidade constantes
do Relatório de Sustentabilidade 2012.
Consequentemente, não nos possibilitam obter
segurança de que tomamos conhecimento de
todos os assuntos que seriam identificados
em um trabalho de asseguração que tem por
objetivo emitir uma opinião. Caso tivéssemos
executado um trabalho com objetivo de emitir
uma opinião, poderíamos ter identificado
outros assuntos e eventuais distorções que
podem existir nas informações constantes
do Relatório de Sustentabilidade 2012.
Dessa forma, não expressamos uma opinião
sobre essas informações.
Os dados não financeiros estão sujeitos
a mais limitações inerentes do que os
dados financeiros, dadas a natureza e a
diversidade dos métodos utilizados para
determinar, calcular ou estimar esses dados.
Interpretações qualitativas de materialidade,
relevância e precisão dos dados estão sujeitos
a pressupostos individuais e a julgamentos.
Adicionalmente, não realizamos qualquer
trabalho em dados informados para os
períodos anteriores nem em relação a
projeções futuras e metas.

Conclusão
Com base nos procedimentos realizados
descritos neste relatório, nada chegou ao nosso
conhecimento que nos leve a acreditar que as
informações de sustentabilidade constantes do
Relatório de Sustentabilidade 2012 não foram
compiladas, em todos os aspectos relevantes,
de acordo com as diretrizes de relatórios de
sustentabilidade da Global Reporting Initiative
– GRI (GRI-G3.1).

Osasco, 14 de fevereiro de 2013.

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP 014428/O-6

Cláudio Rogélio Sertório
Contador CRC 1SP212059/O-0

Reconhecimentos
Listamos abaixo os principais
reconhecimentos em sustentabilidade
recebidos pelo Bradesco em 2012.
As demais distinções estão em nosso
Relatório Anual.
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

O Bradesco integra a carteira do
Índice Dow Jones 2012/2013.
Compõe o Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE).
Listado no Índice de Carbono
Eficiente (ICO2).
Pelo quinto ano consecutivo, um dos
destaques do Prêmio Época Empresa
Verde 2012.
3o lugar no Green Ranking mundial,
segundo a Newsweek.
O Bradesco recebeu, em 2011, o Selo
Paulista da Diversidade, por suas
iniciativas no setor, concedido pelo
Governo do Estado de São Paulo.
O selo tem validade de dois anos.
A qualidade na gestão de pessoas
na Organização foi reconhecida, em
2012, por publicações renomadas
no cenário nacional, como: As
150 Melhores Empresas para Você
Trabalhar, editado pelo Guia Você
S/A – Exame, e As 130 Melhores
Empresas para Trabalhar no Brasil,
publicação editada pela revista Época
em parceria com o instituto Great
Place to Work. Com condução da
Fundação Instituto de Administração
– FIA e da Cia. de Talentos, figurou
na lista da revista Você S/A – As 30
Melhores Empresas para Começar a
Carreira, bem como na relação das
Melhores em Gestão de Pessoas,
editada pela revista Valor Carreira,
publicada pelo Jornal Valor
Econômico e com o apoio técnico
da consultoria Aon Hewitt.

Ratings
■■

■■

AAA+ em Sustentabilidade pela
Management & Excellence (M&E).
Em dezembro de 2011, a Austin
Rating elevou o rating AA (Excelentes
Práticas de Governança Corporativa),
atribuído ao Bradesco, para AA+,
fundamentada, essencialmente, pelo
aperfeiçoamento e amadurecimento
natural de diversas práticas de
governança corporativa adotadas
pela Organização.

Certificações
■■

■■

■■

■■

■■

■■

SA 8000 (Responsabilidade
Social) – Em 2012, foi expandida
a certificação, contemplando,
atualmente, cerca de 38 mil
funcionários e mais de 5,4 mil
terceirizados.
ISO 14001 (Gestão Ambiental) e
OHSAS 18001 (Saúde e Segurança
Ocupacional) – Receberam a
certificação o prédio da Avenida
Paulista (SP) e o Centro de
Tecnologia da Informação (CTI), na
Cidade de Deus, em Osasco (SP).
ISO 14064 – Quantificação e
relato sobre gases de efeito estufa,
incluindo emissões diretas, emissões
indiretas por importação de
energia elétrica e outras emissões
indiretas das empresas controladas
operacionalmente pelo Banco
Bradesco S.A.
GoodPriv@cy (Selo de Proteção
e Privacidade de Dados) – Cinco
produtos e serviços certificados.
ISO 9001 (Gestão da Qualidade) –
194 produtos e serviços certificados.
ISO 27001 (Gestão de Segurança
da Informação) – Três certificações,
nos escopos: “Sistema de Gestão

■■

de Segurança da Informação,
abrangendo os processos
relacionados à segurança lógica
visando à garantia das senhas
de acesso aos aplicativos e à
infraestrutura tecnológica interna
do Banco, sob administração do
Departamento de Processamento
e Comunicação de Dados (DPCD),
área de Gestão de Segurança e
Contingência” e “Sistema de Gestão
da Segurança da Informação,
aplicado aos processos de
Infraestrutura, Armazenamento
e Operação de Tecnologia da
Informação do DPCD – CTI do
Banco Bradesco situado na Cidade
de Deus, em Osasco”; e na Bradesco
Seguros, no escopo “Gestão, Projeto,
Processo Operacional, Monitoria,
Gerenciamento e Qualidade
relacionados ao Setor de
Segurança Lógica da Bradesco
Seguros e Previdência”.
ISO 20.000 (Gestão de Serviços
de TI) – Um certificado no escopo
“IT Service Delivery Management by
Banco Bradesco – Data Processing
and Communication Department
located at the company headquarters
(Cidade de Deus – Osasco) and
Núcleo Alphaville (Barueri),
comprising the following services.
Batch Processing and Transactional
Services, File Transfer, Print of
Reports and Documents for Clients,
Data Communication, Software
Installation and Support on
equipment at the user’s facilities”.
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Relatórios e publicações
Este Relatório faz parte do conjunto de
Relatórios Corporativos do Bradesco.

bancodoplaneta.com.br (seção Canais > Relatórios
de Sustentabilidade)

Endereços e contatos
Banco Bradesco S.A.
Cidade de Deus, Osasco – SP
CEP 06029-900
Tel.: (11) 3648-4000

Departamento de Relações com o Mercado
Av. Paulista, 1.450 – 1o andar
Bela Vista, São Paulo – SP – CEP 01310-917
Tel.: (11) 2178-6201 – Fax: (11) 2178-6215

Área de Responsabilidade Socioambiental
Tel.: (11) 2178-6225
socioambiental@bradesco.com.br
bancodoplaneta.com.br

Área de Gestão e Monitoramento
Socioambiental de Projetos
Tel.: (11) 2178-6207
e-principles@bradesco.com.br
bancodoplaneta.com.br

Área de Relações com Investidores
Atendimento Institucional – Tel.: (11) 2178-4406
Atendimento Pessoa Física – Tel.: (11) 2178-6217
investidores@bradesco.com.br
bradescori.com.br

Área de Comunicação
Tel.: (11) 2178-6205
Sua opinião é muito importante para nós!
Envie um e-mail para
socioambiental@bradesco.com.br.
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