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Bem-vindo ao Programa

Exercitando a cidadania

Voluntários Bradesco
Caro colaborador

Preservar o meio ambiente e garantir um futuro melhor para todos são 
conceitos que o Bradesco compartilha, e acredita que é preciso ir além, 
fazer mais, fazer melhor. Por isso, faz de sua tradição, solidez e presença 
nacional instrumentos para difusão de uma atitude positiva em relação 
à responsabilidade socioambiental. Afinal, respeitar o meio ambiente é 
respeitar a própria vida. Partindo desse princípio, o Bradesco vem propor 
a realização de uma maratona social que tem por objetivo promover a 
cultura do voluntariado e incentivar ações sociais e ambientais em prol 
da comunidade.

O voluntariado é uma atividade importante para o cultivo dos valores 
humanos em nossa sociedade moderna. Ações de voluntariado têm 
permitido a interação dos funcionários das empresas com a sua comu-
nidade, incentivando a troca de valores e enriquecendo a vida dos par-
ticipantes, sejam eles os voluntários ou os beneficiados da ação. Den-
tro desse contexto, cada vez mais a atividade empresarial apresenta-se 
como importante aliada na promoção dessa cultura. 

Vocês terão pela frente cerca de 7 semanas para cumprir as tarefas pro-
postas. Todas as orientações necessárias para a participação na marato-
na encontram-se descritas nas próximas páginas. 

Queremos convidá-lo a experimentar uma nova emoção: participar de 
uma aventura de cidadania. A maratona social, logo de largada, faz de 
você um grande vencedor.

Boa sorte
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Com o propósito de incentivar a prática do voluntariado entre seus 
funcionários, o Bradesco criou o Programa Voluntários Bradesco. De-
senvolvido com a colaboração de representantes de diversos departa-
mentos da organização, sob a gestão do 4823/2 Departamento de 
Relações com o Mercado, o projeto conta com a participação da rede 
V2V (Voluntário para Voluntário) e procura estimular as iniciativas 
pessoais, por meio do Portal do Voluntariado. Além disso, desenvolve-
rá ações específicas como a Maratona Social Voluntários Bradesco e 
campanhas de arrecadação em várias regiões do País, respeitando as 
diferenças econômicas e sociais de cada localidade.

Um maratona social é, antes de tudo, uma competição saudável em 
prol de uma causa comum e solidária.

O principal objetivo da maratona social, além do desenvolvimento in-
dividual e da satisfação pessoal de cada participante, é o cumprimento 
de desafios e de resoluções de problemas, na qual todas as equipes 
devem buscar alcançar o seu melhor e atingir objetivos propostos.

De caráter voluntário, a Maratona Social Voluntários Bradesco busca 
sensibilizar e envolver os colaboradores para uma atuação social em 
prol do meio ambiente e da comunidade onde está situado seu local 
de trabalho.

O tema desta primeira maratona é o aquecimento global e suas conse-
qüências em nosso dia-a-dia. Pretende-se provocar uma reflexão sobre 
os hábitos modernos de consumo e os impactos que eles causam ao 
meio ambiente, além de promover ações que possam contribuir para o 
equilíbrio climático.

Espera-se que o voluntário que ingressar na maratona, além de colocar 
em prática, na entidade escolhida, ações socialmente responsáveis e 
ambientalmente sustentáveis, mude suas atitudes diárias de consu-
mo em casa, no ambiente de trabalho e convívio social, tornando-se 
um agente multiplicador de ações que contribuam para minimizar os 
impactos do aquecimento global.

Maratona Social Voluntários Bradesco
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REGULAMENTO

Por favor, leia atentamente este regulamento antes de iniciar as atividades.

 A Maratona Social Voluntários Bradesco faz parte do Programa Voluntários 
Bradesco e é uma ação de caráter voluntário.

 Foi criado o portal Voluntários Bradesco, no endereço  (www.voluntariosbradesco.
com.br), para divulgar o Programa Voluntários Bradesco e as ações da maratona, que 
deverá ser utilizado como canal de comunicação entre as equipes.

 Participarão deste projeto-piloto apenas os funcionários das unidades do Bradesco 
Nova Central e Santa Cecília, em São Paulo. Não será permitida a participação de 
pessoas que não atuam nessas unidades, bem como prestadores de serviços.

 Para participar da maratona serão formadas equipes com no mínimo 10 (dez) e 
no máximo com 15 (quinze) participantes. Cada funcionário poderá participar em 
apenas uma equipe. Os funcionários deverão comunicar seu superior imediato sobre 
a participação na maratona, caso este não seja participante dela. 

 A participação na Maratona não deve interferir na rotina de trabalho dos membros 
da equipe. Todas as atividades deverão ser realizadas fora do horário de trabalho.

 Não haverá apoio financeiro por parte do Bradesco para a realização das atividades.

 Cada equipe terá um lider. A função do lider consiste em coordenar a realização 
das tarefas, além de incentivar e mobilizar os membros de sua equipe. Cabe a ele 
também a responsabilidade pela comunicação com o Comitê.

 Para inscrever a equipe, o líder deve enviar um e-mail para o portal (voluntarios@
bradesco.com.br), solicitando a inscrição de seu grupo. Nesse e-mail deve constar: 
o nome da equipe, nome dos particiantes, o nome do líder e o e-mail e telefone de 
todos os membros.

 Será disponibilizado um Blog (espaço) no portal com o nome de cada equipe. O Blog 
será utilizado para a comunicação e o acompanhamento da trajetória dos grupos.

 Cada membro da equipe deve preencher um termo de adesão com a entidade 
escolhida. O termo está disponível na Biblioteca do portal. Somente serão válidas as 
equipes em que todos os membros tiverem seus termos devidamente assinados.

 Será constituído um Comitê Organizador cujas decisões serão soberanas e 
definitivas, fazendo parte de suas atribuições a análise das ações desenvolvidas. 

 Além do Comitê Organizador, a maratona contará com um Comitê de Arbitragem 
formado por 2 membros, sendo pelo menos um deles externo ao Bradesco.  
Sua atribuição é avaliar os casos duvidosos ou impasses em relação às tarefas  
e pontuações.
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EQUIPES

Neste projeto-piloto, participarão somente funcionários das unidades Nova Central e Santa 
Cecília. Cada funcionário poderá participar de apenas uma equipe. 

A equipe deve ser formada por um mínimo de 10 e um máximo de 15 participantes.

O líder da equipe deve enviar um e-mail para voluntarios@bradesco.com.br, inscrevendo sua 
equipe. Dados para a inscrição:

Nome da equipe
Número de participantes
Unidade a qual pertence
Nomes dos participantes e telefone
Nome do líder, e-mail e telefone

Cada membro da equipe deve preencher 
um termo de adesão com a Instituição 
escolhida.  
O termo está disponível na Biblioteca  
do Portal. 

Atenção: Para a premiação, só serão 
válidas as equipes em que todos os 
membros tiverem seus termos de adesão 
devidamente assinados.

 As fichas anexas ao manual representam o documento oficial de registro das 
tarefas realizadas. Elas devem ser assinadas pelo representante legal da entidade 
assistida, validando o cumprimento da tarefa. Após preenchidas, elas devem ser 
enviadas pelo líder ao Comitê Organizador para o endereço: Depto. de Relações com o 
Mercado – Responsabilidade Socioambiental – Seção 4823-2 ( Avenida Paulista, 1450 
- 1º andar).

 A divulgação final do resultado com a classificação das equipes será a partir do dia 
17/12, via portal, com posterior evento de premiação. Todos os voluntários receberão 
um certificado de participação na maratona.

 Serão premiadas as entidades sociais das duas equipes melhor pontuadas ao final 
da maratona. Uma equipe da Nova Central e uma da Santa Cecília.

 O engajamento na maratona tem caráter estritamente pessoal e, em nenhuma 
hipótese, o cargo do voluntário do Bradesco deverá ser usado para se obter favores  
de clientes. 
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PERÍODO

COMITÊ ORGANIZADOR

LIDER

O líder é o representante da equipe perante o Comitê Organizador. Sua principal função é 
coordenar a realização das tarefas, além de incentivar e mobilizar os membros de sua equipe. Ele 
é o responsável pela comunicação rotineira com o Comitê, bem como por acionar o Comitê em 
caso de dúvidas. Ele deve providenciar a entrega das fichas devidamente preenchidas e assinadas,  
cumprindo os prazos estabelecidos para cada uma das tarefas.

O projeto-piloto da 1a Maratona Social Voluntários Bradesco, nas unidades Santa Cecília e Nova 
Central, terá início no dia 18 de outubro e terminará no dia 10 de dezembro de 2007.
A apuração final será no dia 14 de dezembro e a divulgação dos resultados acontecerá, via portal, 
a partir do dia 17 de dezembro de 2007, com posterior evento de premiação.

O Comitê organizador será o responsável pelo acompanhamento da maratona, recebimento das 
fichas e pelo controle da pontuação das equipes. 
As decisões do Comitê são soberanas e definitivas, fazendo parte de suas atribuições a análise das 
ações desenvolvidas, levando-se em conta os seguintes critérios:

 articulação da equipe – capacidade de trabalhar em grupo em busca de soluções
 complexidade das ações propostas – grau de dificuldade de realização da ação
 clareza na apresentação dos planos ou projetos – ser objetivo na escrita do texto
 aplicabilidade do plano ou ação proposta – grau de execução prática da ação
 criatividade – capacidade de resolver problemas ou produzir algo inovador
 número de pessoas atendidas pela ação. 

Serão atribuídos valores a cada critério que variam de 1 a 3, utilizados para a qualificação das 
ações, sendo:

 número 1 – pequeno grau 
 número 2 – médio grau
 número 3 – alto grau.

Além da Comissão Organizadora existirá um Comitê de Arbitragem, formado por 2 pessoas, 
sendo pelo menos uma delas externa ao Bradesco. Sua atribuição é avaliar os casos duvidosos ou 
impasses em relação às tarefas e pontuações.
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COMUNICAÇÃO

PONTUAÇÃO

O  Portal Voluntários Bradesco (www.voluntariosbradesco.com.br) foi criado para divulgar as 
ações da maratona e será o canal de comunicação entre as equipes e entre equipes e o Comitê 
Organizador.

Será disponibilizado um Blog (espaço) no portal com o nome de cada equipe. O Blog será utilizado 
para a comunicação e o acompanhamento da trajetória dos grupos.

Dicas:

 Assim que a equipe definir a Instituição para realização das ações, divulgue-a no Portal para que 
todas as equipes tenham conhecimento das Instituições já escolhidas.

 Aproveite o blog para organizar as atividades. Há um espaço para Eventos e Fórum no qual todos 
os participantes podem interagir.

O Portal é a principal ferramenta de comunicação do Programa. Aproveite o espaço reservado para 
a Maratona e divulgue o trabalho de sua equipe.

Os cartões representam o documento oficial de registro das atividades realizadas. Cada 
tarefa executada precisa ser anotada em seu respectivo cartão que deve ser entregue na data 
estabelecida. Os campos devem ser cuidadosamente preenchidos para evitar erros de informação.

Os modelos destes cartões seguem juntos com este manual. Devem ser devidamente preenchidos 
pela equipe, assinados pelo representante legal da entidade assistida validando o cumprimento 
da tarefa e entregues ao Comitê Organizador nas datas estipuladas.

Prazos de entrega
1ª Ficha – identificação da entidade: 23/10
2ª Ficha – definição das atividades: 30/10
2ª Ficha – Tarefa 1 – meio ambiente: 13/11
3ª Ficha – Tarefa 2 – meio ambiente ou social: 27/11
4ª Ficha – Tarefa extra – se houver: 11/12
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Atenção: a data sugerida para 
cada prova compreende o tempo 

mínimo para a realização das 
tarefas. Nada impede que as 

equipes iniciem uma prova antes 
da data indicada.

Pontuação
entrega na data: 150 pontos
1 dia após a data: 100 pontos
2 dias após a data: 50 pontos
mais que 2 dias após a data: 0 ponto

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES

Quanto à definição das atividades, vocês terão nas próximas páginas um roteiro com as descrições 
das ações possíveis. 

Ao preencher a ficha, indiquem as 2 atividades fixas que o grupo cumprirá na sua entidade. 

Após um levantamento mais detalhado, conversem com os dirigentes e voluntários da entidade sobre 
quais ações eles julgam mais necessárias para o bom andamento da organização. Analisem em grupo 
quais as opções viáveis para vocês realizarem em curto prazo, ou sugiram alguma ação alternativa. 

Atenção: A equipe deve iniciar a execução das tarefas e enviar as fichas preenchidas nas datas 
estipuladas, mesmo que as tarefas não estejam finalizadas nos prazos estabelecidos. A equipe deve se 
comprometer a terminar a execução do projeto mesmo que ultrapasse a data limite da Maratona.

Data da entrega da ficha: 30/10

Pontuação
entrega na data: 450 pontos
1 dia após a data: 400 pontos
2 dias após a data: 200 pontos
mais que 2 dias após a data: 0 ponto

Cada equipe será responsável por escolher uma instituição para desenvolver as atividades.  
As instituições podem ser ONGs (Organizações não-governamentais), escolas, creches ou outro 
tipo de organização socialmente relevante. Essas entidades devem ter os documentos que 
comprovem sua idoneidade, tais como: estatuto social, certificação de oscip ou de utilidade 
pública, balanço financeiro, entre outros.

Na Biblioteca do Portal vocês encontrarão uma lista com as instituições mapeadas, localizadas na 
região das duas unidades. Consultem a lista e decidam em grupo em qual(is) entidade(s) vocês 
gostariam de atuar. Lembrem-se, vocês poderão atuar em apenas uma delas.

Também é possível realizar as ações em uma instituição indicada pelos próprios voluntários, desde 
que possua os registros comprovando sua idoneidade. 

Atenção: Informem sempre a entidade que vocês são voluntários e que não dispõem de recursos para 
realizar as tarefas e que, tudo o que será realizado dependerá exclusivamente do trabalho de vocês.

A ficha de cadastro da entidade segue com o manual, anexo.

Data da entrega da ficha – 23/10
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