
Responsabilidade Socioambiental da Cadeia de Suprimentos 

da Organização Bradesco 

 
 

1. Introdução 

Esta Norma dispõe sobre as diretrizes de Responsabilidade Socioambiental para a 

Cadeia de Suprimentos da Organização Bradesco.  

O conteúdo desta Norma está em consonância com todas as Políticas e Normas 

internas que regem o compromisso socioambiental da Organização, além de 

observarem às regulamentações e legislações aplicáveis. 

2. Objetivo  

O objetivo desta Norma é disseminar a todos os colaboradores e funcionários da 

Organização Bradesco nossos compromissos socioambientais na cadeia de 

suprimentos, dentre os quais, destacamos:  

•Identificar, avaliar, monitorar e mitigar os riscos socioambientais inerentes aos 

serviços e produtos fornecidos à Organização Bradesco. 

•Corroborar o compromisso da Organização no combate à erradicação do trabalho 

infantil, trabalho forçado, assédio, discriminação, apoio aos direitos trabalhistas e à 

diversidade.       

•Contribuir para a perenidade das operações e negócios com as partes interessadas 

pertencentes à Cadeia de Suprimentos, garantindo desempenho e Responsabilidade 

Socioambiental adequados. 

•Engajar e desenvolver a Cadeia de Suprimentos da Organização quanto ao tema de 

Responsabilidade Socioambiental. 

•Promover ações de identificação e prevenção, a fim de evitar impactos negativos das 

atividades de nossa Cadeia de Suprimentos sobre os Direitos Humanos. 

•Disseminar, na Cadeia de Suprimentos, ações para promover o respeito e a proteção 

dos Direitos Humanos, internacionalmente reconhecidos. 

•Mapear, planejar e executar auditorias consultivas com caráter socioambiental nos 

fornecedores. 

•Assegurar a aplicação do Programa Bradesco de Responsabilidade Socioambiental na 

Cadeia de Suprimentos - PBRSA CS.  

3. Programa Bradesco de Responsabilidade Socioambiental na Cadeia de 

Suprimentos - PBRSA CS 

 



Ampliamos o compromisso de Responsabilidade Socioambiental da Organização na 

Cadeia de Suprimentos com a execução do PBRSA CS. 

O programa prevê a realização de auditorias consultivas nos fornecedores, com foco 

nos seguintes pilares: 

Meio Ambiente Responsabilidade Social Saúde e Segurança 
Gestão Ambiental 

Licenciamento e Controle 

Ambiental 

Gestão de Resíduos e Emissões 

Ética 

Regulamentação Trabalhista 

Direitos Humanos 

Gestão da Cadeia de 

Fornecedores 

Anticorrupção 

Diversidade 

Segurança da Informação e 

Continuidade dos Negócios 

Gestão de Segurança e Saúde 

do Trabalho 

Preparação e Atendimento a 

Emergências 

Normas Regulamentadoras 

Instalações Físicas 

Saúde Mental 

O programa dispõe de uma matriz de risco de Responsabilidade Socioambiental com 

as respectivas classificações de risco: baixo, médio, alto ou altíssimo. 

Os resultados das auditorias permitem a classificação dos fornecedores de acordo com 

os níveis de risco definidos na matriz. 

Planos de ação são definidos conforme classificação de risco e durante o 

monitoramento das ações, o Departamento de Compras apoia o desenvolvimento das 

ações e também conta com o processo de Governança para Avaliação de Risco 

Socioambiental em Fornecedores, previsto na Norma 05.403 - Risco Socioambiental.     

O programa está alinhado com os princípios de responsabilidade social e de compras 

sustentáveis, e com as seguintes Normas e Políticas Corporativas: 

 Política de Compras da Organização Bradesco. 

 Código de Conduta Ética da Organização Bradesco. 

 Código de Conduta Ética Setorial do Profissional de Compras. 

 Política Corporativa de Sustentabilidade da Organização Bradesco. 

 Política Corporativa Anticorrupção. 

 Política de Contratação e Gestão de Serviços Terceirizados. 

 Sistema de Gestão Ambiental e de Segurança e Saúde Ocupacional. 

 Risco Socioambiental. 

 Programa de Integridade Bradesco. 

 Política Corporativa de Direitos Humanos.  

4. Definições  

Partes interessadas - Dependências, gestores dos contratos com os fornecedores e 

departamentos especialistas em Responsabilidade Socioambiental. 
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