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INTRODUÇÃO

Ganho para a sociedade.
O case aqui apresentado se define, de acordo com o Regula-
mento, ”como uma “ação de sensibilização”. Ele se destaca por 
ter “provocado alguma mudança de atitude ou ganho para a so-
ciedade...no sentido de valorizar a inclusão social e a diversi-
dade, a promoção dos direitos humanos” e tem o mérito de ter 
estimulado “gerar uma mudança comportamental” e “impactar a 
sociedade como um todo”. 

Posicionamento do Grupo Bradesco Seguros no mercado.
O Grupo Bradesco Seguros atua em âmbito nacional nos segmen-
tos de seguros, capitalização e previdência complementar aberta. 
Fundado há 77 anos, o Grupo tem sua estrutura corporativa com-
posta pelas seguintes sociedades: Bradesco Seguros S.A.; Brades-
co Auto/RE Companhia de Seguros; Bradesco Saúde S.A.; Odonto-
prev S.A.; Atlântica Companhia de Seguros; Bradesco Argentina de 
Seguros S.A.; Bradesco Vida e Previdência S.A.; BMC Previdência 
S.A, Alvorada Vida S.A, Bradesco Capitalização S.A.; Atlântica Ca-
pitalização S.A. e Mediservice - Administradora de Planos de Saúde 
S.A. Além do atendimento pela rede de mais de 4,6 mil agências do 
Banco Bradesco, possui 368 dependências (núcleos de atendimen-
to, escritórios e sucursais) em todo o País e conta com a parceria 
de mais de  41 mil corretores credenciados de seguros.

O Grupo, líder do mercado nacional de seguros com atuação 
multilinha e presença em todas as regiões do país, faturou, até 
junho de 2012, R$ 20,988 bilhões nos segmentos de seguros, 
capitalização e previdência complementar aberta. Esse valor re-
presenta evolução de 20,1%, em comparação ao obtido em igual 
período de 2011. O resultado é fruto principalmente da evolução 
do Grupo em todas as linhas de produtos e negócios nos princi-
pais segmentos: 

Fonte_ http://www.bradescoseguros.com.br/
institucional/demonstracoes_contabeis.asp

VGBL

Vida

Capitalização

Saúde
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Auto/RE e demais Ramos

Grupo Bradesco Seguros

25,60%

23,85%

22,50%

15,92%

13,73%

13,12%
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Os clientes de faixa etária mais elevada, de 51 até a mais de 60 
anos, têm participação percentual expressiva nos negócios do Gru-
po Bradesco Seguros:

Faixa etária Vida e Previdência Auto/RE Seguros Saúde e Dental Capitalização

De 51 a 60 anos 33,3 41,9 19,4 16,1

+ de 60 anos 27,2 32,0 11,2 18,5

Totais 60,5 73,9 30,6 34,6
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Dentro do mercado segurador nacional (2011), o Grupo Brades-
co Seguros se situou em 1º lugar no market share com 25,5% 
de participação. Os dados consolidados da Bradesco Seguros e 
Previdência, em 2011, apresentaram os seguintes resultados:

Consultas, exames, internações 87,8
Vidas seguradas, aposentadorias, pensões 

e resgates 22,9
Automóveis segurados 1,6
Residências seguradas 1,9
Títulos de capitalização 20,2

Valores em milhões de unidades.
Fonte: Dados Consolidados Bradesco Seguros e Previdência – 3º Open Day 2012.

Como surgiu a ideia para o Programa Porteiro Amigo 
do Idoso?
O Grupo Bradesco Seguros deu continuidade a sua estratégia de 
debater a qualidade de vida e proteção ao idoso. Sugeriu, numa 
proposta inteiramente inovadora que, por meio da prática da ges-
tão do conhecimento, pode-se transferir conhecimento e traduzi-
lo em novas formas de comportamento. Como aplicação prática, 
propunha-se atuar na capacitação do porteiro de condomínio, 
profissional reconhecido na pesquisa realizada pela Organização 
Mundial de Saúde – OMS, como o “melhor amigo do idoso”, pela 

relação de solidariedade e respeito. Entendeu a Empresa que 
este profissional deve estar preparado para atuar de forma pre-
ventiva nas diversas situações de atendimento de emergência ou 
na resolução de problemas diversos, de forma a evitar equívocos 
que podem causar prejuízos e afetar o idoso. 

A proposta do programa foi propiciar uma abordagem que in-
tegrasse: forma e conteúdo, saber e fazer, qualidade de vida, 
trabalho e cidadania, buscando de forma crescente uma inser-
ção mais amigável com a comunidade e construindo uma ima-
gem também associada à responsabilidade social. A preocupa-
ção central do programa não é somente com o fator “qualificar 
o profissional”.  Mais do que esse benefício, objetivou também 
apresentar uma maneira de fazê-lo pensar e trabalhar de forma 
totalmente nova, para que “o melhor amigo do idoso” possa de-
sempenhar papeis muito mais 
amplos no seu ambiente de 
trabalho e na comunidade. O 
porteiro é o principal apoio do 
idoso para ajudá-lo em peque-
nos favores, prestar socorro em 
emergências e, principalmente, 
são sempre bons amigos nos 
quais o idoso confia.
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Apoio ao idoso.
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Oportunidade, comprometimento, sustentabilidade.
O crescimento da população de idosos, em números absolutos e 
relativos, é um fenômeno mundial. Em 1950, eram cerca de 204 
milhões de idosos no mundo e, já em 1998, quase cinco décadas 
depois, este contingente alcançava 579 milhões de pessoas, um 
crescimento de quase 8 milhões de idosos por ano. Segundo 
projeções estatísticas, em 2050, a população idosa será de 1,9 
bilhão de pessoas, montante equivalente à população infantil de 
0 a 14 anos de idade ou a um quinto da população mundial.

 

O envelhecimento da população se destaca, portanto, não ape-
nas pelos avanços obtidos no aumento da expectativa de vida, 
nem nos efeitos para retardar o envelhecimento, mas também 

na ampla capacidade de abrir oportunidades de melhor desfrutar 
dessa fase da vida - especialmente se consideradas as ausên-
cias de políticas públicas voltadas para esta crescente parcela da 
sociedade. No Brasil, o alargamento do topo da pirâmide etária 
pode ser observado pelo crescimento da participação relativa da 
população com 65 anos ou mais, que era de 4,8% (1991), pas-
sando a 5,9% (2000), e chegando a 7,4% (2010). Em 2000, os 
idosos representavam 8,6% da população brasileira, passando a 
9,7% em 2004 e, de acordo com os dados do IBGE, a população 
de idosos, percentualmente, subiu de 3,9% para 5,1%. De acor-
do com o senso de 2010, a nova expectativa de vida do brasileiro 
é de 73,1 anos. Entre as mulheres, são registradas as menores 
taxas de mortalidade. No período avaliado, a expectativa de vida 
feminina passou de 73,9 anos para 77 anos. Entre os homens, 
passou de 66,3 anos para 69,4 anos. O que significa que o Brasil 
caminha em direção ao envelhecimento populacional. Além de 
crescer e ganhar importância, a população de mais de 60 anos 
tem prolongado a sua vida economicamente ativa, trabalhando 
até mais tarde, sendo cada vez mais responsável pelos lares.

Em 2004, 20% do total da população responsável pela manu-
tenção da casa tinha 60 anos ou mais, o que representa, em nú-
meros absolutos, 11,6 milhões de pessoas. O rendimento médio 
dessa faixa é superior ao dos jovens. O número de responsáveis 
econômicos pela manutenção da casa no Brasil passou de 48 
milhões de pessoas, em 2000, para 56 milhões, em 2004. 
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Cresce a população de idosos no Brasil.
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Programa Porteiro Amigo do Idoso.
O Programa Porteiro Amigo do Idoso surgiu da intenção da em-
presa de se fundamentar em algumas oportunidades diagnosti-
cadas no mercado: 

dar continuidade às ações estratégicas para que a 
sociedade aprenda a conviver com o envelhecimento
da população; 
contribuir com a formação da comunidade do entorno 
do idoso, um dos fatores determinantes para um 
envelhecimento saudável, com risco reduzido; 
inovação no mercado de seguros. 

•

•

•

A idéia pioneira de 
contribuir com a ca-
pacitação do portei-
ro se revelou uma 
surpreendente ino-
vação no mercado, 
assegurando para 
o  Grupo Bradesco 
Seguros uma boa 
possibilidade de 
participação social, 
com ações educa-
tivas e preventivas 
de forma a propiciar 
mudanças significa-
tivas na sociedade. 
A implantação do 
Programa Porteiro 
Amigo do Idoso pro-
vocou uma mudan-
ça de atitude – e ganho – para a sociedade, no sentido de valo-
rizar a inclusão social e a diversidade, a promoção dos direitos 
humanos e da cidadania. Os benefícios resultantes do programa 
foram abrangentes e alcançaram os clientes, toda a cadeia de 
valor e público em geral.

Fe
lip

e 
H

an
ow

er

06

Porteiro amigo do idoso.
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OBJETIVO

Demonstrando seu comprometimento contínuo com as questões 
envolvendo a longevidade das populações brasileiras, o Grupo 
Bradesco Seguros, desde 2006, desenvolve uma série de ações, 
relacionadas com o tema e a conscientização das pessoas, como 
o Fórum da Longevidade e o Circuito da Longevidade, com corrida 
e caminhada em todo o país. Prosseguindo nessa estratégia, em 
2008, realizou com o instituto Data Popular, um estudo de pesqui-
sa de mercado, com o objetivo de ajudar a Empresa a se tornar 
fonte de informações para a sociedade sobre o tema longevidade. 

Procurou-se também investi-
gar em profundidade os valo-
res relacionados à qualidade 
de vida, cotidiano, atitudes, va-
lores, expectativas, carências, 
convivência e visão de futuro 
dos idosos brasileiros. Esse foi 
o meio mais seguro encontra-
do para adquirir conhecimento 

aprofundado sobre o segmento sênior, visando entender os sig-
nificados que os idosos atribuem aos diversos aspectos da vida 
social, entender seus comportamentos, atitudes, motivações, ne-
cessidades, aspirações e os perigos presentes no ambiente que 
os cercam.

Reafirmando a origem do projeto, o Programa Porteiro Amigo do 
Idoso é uma iniciativa do Grupo Bradesco Seguros, lançado a 
partir de uma pesquisa estruturada pelo Dr. Alexandre Kalache, 
em 2007, quando diretor da Organização Mundial de Saúde, que 
elegeu o porteiro como “o melhor amigo do idoso”. Desta forma, 
o programa tem o objetivo de  preparar os profissionais dessa ca-
tegoria para lidarem melhor com a rotina da população longeva, 
proporcionando assim, qualidade de vida e envelhecimento ativo. 
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Atividade física para atingir longevidade.
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Posicionamento estratégico para o Programa 
Porteiro Amigo do Idoso. 
O Grupo Bradesco Seguros, por ocasião da realização do Fó-
rum da Longevidade, discutiu a necessidade da criação de ações 
para que a sociedade aprenda a conviver com o envelhecimento 
da população. A ideia do projeto era dar continuidade às ações 
estratégicas da Empresa, contribuindo de forma efetiva com a 
formação de porteiros profissionais, para desempenharem os 
seus papeis de forma muito mais ampla e eficiente. 

O objetivo era prepará-los para se relacionarem com o idoso 
e atuarem de forma preventiva nas diversas situações da vida 
diária. O programa teria que ser capaz de propiciar mudanças 
comportamentais e profissionais significativas, evitando erros 
que, muitas vezes, podem causar prejuízos e afetar o idoso. A 
Empresa, por sua vez, através de sua atividade específica, esta-
ria oferecendo condições de qualidade de vida e proporcionando 
segurança que podem atenuar os fatores de risco nos casos de 
doenças súbitas, violência e, até mesmo, a depressão e ansieda-
de que acompanham o sedentarismo e a senescência. 

O projeto estabeleceu que o programa deveria estabelecer 
parcerias e disponibilizar Oficinas de Capacitação, sem custo, 
para os funcionários dos condomínios situados em Copacabana 
(RJ), com ação de identificação e reconhecimento dos profissio-
nais capacitados. Dessa forma, ficou acertada parceria com o 
Senac Rio e essa escolha se deve, entre outros fatores, por ser uma 

instituição reconhecida como referência em ensino profissional. O 
Senac Rio apresenta enorme variedade de cursos, em diversas áre-
as, oferecendo cursos de qualificação técnica,  graduação, pós-gra-
duação e especialização desenvolvidos de acordo com as exigên-
cias do mercado. A participação do Senac Rio fortalece e valoriza 
sobremaneira o Certificado por ele concedido. O Senac Rio pôde  
contar com o apoio do Secovi - que mantém relacionamento fre-
quente com as administradoras de condomínios. Para a realização 
dos cursos foi utilizada sala especifica na Unidade de Copacabana 
do Senac Rio, de forma a sensibilizar os profissionais de portaria e 
contribuir com o desenvolvimento das competências fundamentais.

 

Objetivo geral do Programa Porteiro Amigo do Idoso.
Garantir o melhor atendimento ao idoso, assegurando condições 
de convivência saudável, bem como, formar e preparar os profis-
sionais para uma atuação preventiva nas diversas situações. O 
programa foi desenvolvido através de ações educativas caracte-
rizadas como oficina pedagógica, cujo foco é o desenvolvimento 
de atividades dinâmicas e lúdicas, priorizando a construção de 
conhecimento e de competências exigidas.

08



Bradesco Seguros_categoria Comunicação

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

A ideia original do programa nasceu no Rio de Janeiro. 
“A pesquisa original, improvisada, informal, foi realizada em Ju-
nho de 2005 - para dar-me subsídios para minha conferencia 
magistral na sessão de abertura do XVII Congresso Internacional 
de Gerontologia e Geriatria que se realizou no Rio de Janeiro, 
em Julho de 2005. Face ao interesse gerado, eu pensei que se-
ria uma boa ideia estender o estudo a um grupo de cidades de 
todos os continentes. Daí “amarramos” bem a metodologia, or-
ganizamos uma reunião em Vancouver (Canadá), em março de 
2006, com as primeiras cidades que se mostraram interessadas 
e desenvolvemos o “ Protocolo de Vancouver” para as cidades 
amigas dos idosos. Em seguida ampliamos o leque de cidades 
e chegamos a 35, incluindo Copacabana, pois seria impossível 
fazer o estudo por todo o Rio de Janeiro.

No início de 2007, começamos o estudo (qualitativo, baseado 
em grupos focais com idosos (mais de 2.000), cuidadores (750) 
e prestadores de serviços (mais de 750), simultaneamente nas 
35 cidades, com o prazo de 6 meses para receber os relatórios. 
Analisamos os relatórios no departamento que então eu dirigia 
na OMS, em Genebra, de modo a termos o “Guia da OMS das 
cidades amigas dos idosos” pronto para ser lançado no dia 1º de 
outubro de 2007, nos idiomas oficiais das Nações Unidas, simul-
taneamente em Genebra, Londres, Nova York, Moscou, Buenos 

Aires, Madrid, Rio de Janeiro e Cairo. Versões em outros idio-
mas somaram-se a estas, de modo a que, ao longo dos últimos 
quase 5 anos, o “Guia” venha inspirando cidades de todo mundo 
a juntar-se a “Rede internacional de cidades amigas dos idosos 
- criando uma sociedade para todos”. Hoje são mais de 1.150 cida-
des e o número cresce a cada dia. O legal desta história é que ela 
começa em Copacabana - por ser um bairro tão envelhecido, não 
por ser de elite (pois já não é!) e inspira o mundo. E todos sabem 
onde tudo começou... pois não deixo jamais de citar. O curso foi, 
e está sendo realizado, na medida de minhas expectativas. Tem 
impacto, é bem avaliado pelos participantes, tem impacto social 
e mediático, ajuda a desmistificar o “idoso” ajudando a cimentar 
atitudes positivas, é por natureza intergeracional, os idosos “ado-
ram” o curso. Mas a gente sempre aprende e sempre tem como 
melhorar - tudo o que fazemos. Creio que a próxima etapa é re-
almente de avaliação formal - sobretudo observando mudanças 
de comportamento e ganho de conhecimentos. E encontrar novos 
parceiros para que a ideia se dissemine pelo País.”

Depoimento do Dr. Alexandre Kalache, 
da Academia de Medicina de Nova 
York, idealizador do estudo sobre as 
cidades amigas dos idosos, presidente 
do Centro Internacional de Longevida-
de, ex-diretor do Departamento de En-
velhecimento e Saúde da Organização 
Mundial da Saúde-OMS e consultor da 
Bradesco Vida e Previdência. 
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Ponto de partida - pesquisa de mercado.
Iniciativa pioneira do Grupo Bradesco Seguros, o então “projeto”, 
teve como primeiro passo no desenvolvimento do trabalho rea-
lizar, em julho de 2009, uma pesquisa para avaliar qual seria a 
receptividade e a funcionalidade de um programa de aperfeiçoa-
mento profissional para os porteiros de Copacabana, na zona sul 
do Rio de Janeiro. 

O bairro escolhido, se-
gundo o IBGE, possui 
43,8 mil moradores com 
mais de 60 anos, sendo 
que, 40% representam 
27,2% da população da 
cidade.  É a maior con-
centração de idosos 
num único bairro do 
País. A pesquisa consi-
derou mais apropriado 
utilizar o método quali-

tativo de levantamento de informações e, para tanto, foram realiza-
dos 4 grupos de discussão, sendo: 2 deles com idosos de Copaca-
bana (que moram e que não moram com familiares); 1 com porteiros 
e 1 com síndicos. A metodologia aplicada teve por finalidade obter 
informações específicas de cada um dos grupos pesquisados:

Idosos
conhecer a relação do idoso com o porteiro; 
avaliar o conhecimento técnico do porteiro no desempenho 
de sua função a partir da percepção do idoso; 
conhecer a sua receptividade ao aperfeiçoamento desse 
“funcionário”.

Porteiros 
apreciar a relação do porteiro de condomínios de 
Copacabana com o “seu” morador idoso; 
como é trabalhar com este perfil de morador ;
a existência de cuidados especiais e/ou prestação de 
serviços além da portaria; 
o porteiro se reconhece como “melhor amigo do idoso”? 
conhecer o interesse e a receptividade desse profissional por 
aperfeiçoamento. 

Síndicos
conhecer a percepção do síndico sobre a postura profissional e o 
conhecimento técnico do porteiro desempenhados no cotidiano; 
conhecer demandas possíveis de aperfeiçoamento do porteiro; 
avaliar a percepção do síndico quanto ao atendimento do idoso. 

O estudo da pesquisa concluiu pela ratificação da percepção po-
sitiva da relação entre porteiros e idosos. Demonstrou também 
que o projeto “O melhor amigo do idoso”, como era até então

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•
•
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Copacabana, um bairro de idosos.
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chamado, mostrou ter receptividade por parte dos porteiros, que 
gostam da idéia de maior qualificação; e também recebeu apoio 
dos idosos, que entenderam o projeto como uma forma de me-
lhorar a qualificação deste “amigo”. Os síndicos não colocaram 
obstáculos a sua execução, vislumbrando saldos positivos para 
todos: morador, porteiro e síndico. 

Análise de Mercado. 
A Defesa Civil Municipal-RJ, realiza periodicamente um curso 
gratuito para os porteiros com conteúdo direcionado a técnicas de 
primeiros socorros, segurança e defesa civil. O Secovi, sindicato 
da habitação e representante legal dos condomínios, administra-
doras e imobiliárias promove, em parceria com o Senac Rio, cur-
sos para os profissionais de condomínio. A Empresa desconhece 
a existência de um curso específico que capacite e reconheça o 
profissional de portaria, com ações que possam garantir a quali-
dade de atendimento à terceira idade, propiciando a comodidade 
do idoso, tratamento mínimo adequado e convivência sadia.

A maior parte dos cursos vendidos para os profissionais de 
condomínio está muito mais associada à capacitação técnica, 
sem provocar os profissionais a pensarem em valores, afetos e 
cidadania. Em contrapartida, a ideia do programa em estudo pela 
Empresa visava tratar a situação do idoso como um processo natural 
de uma sociedade que tende a acumular uma população mais idosa 
e que precisa promover ações de prevenção e desenvolvimento. 

Definição do mercado. 
De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística- IBGE, a população de idosos no Brasil vai saltar de 
8% para 16%, em 25 anos. A proporção de idosos na cidade do 
Rio de Janeiro chama a atenção de estudiosos internacionais e 
leva à criação de ações voltadas para esse grupo que não para 
de crescer. Copacabana é o bairro carioca que mais abriga ido-
sos, apresenta índices próximos dos de países mais envelhecidos, 
como o Japão, onde 27,5% dos habitantes são da terceira idade. 

A Organização Mundial de Saúde escolheu Copacabana como 
laboratório para um estudo em busca de soluções para melhorar 
a qualidade de vida dos idosos nas grandes cidades e formar 
alianças estratégicas duradouras que garantam a formação de 
um mundo melhor. A mesma pesquisa já foi aplicada em 33 ci-
dades (entre elas, Tóquio, Nova York e Moscou) e 24 países, 
para colher a opinião dos idosos sobre fatos relacionados com 
sua condição e convivência social. Segundo Alexandre Kalache, 
que criou e desenvolveu a pesquisa, mais de 1.000 cidades já 
aderiram ao projeto. A intenção da pesquisa era saber dos idosos 
como envelhecer no local onde vivem. Nas pesquisas os idosos 
identificaram os porteiros como seus maiores “amigos” e aqueles 
que mais os auxiliavam nas eventuais dificuldades do seu dia-a-
dia. Em contraposição, colocavam os motoristas de ônibus como 
seus “inimigos”. 
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Porteiro é o público-alvo. 
A profissão de porteiro é muito comum no Brasil, porém é raro 
encontrar esse profissional em outros países ou em pequenas 
cidades brasileiras. Em geral é tarefa do porteiro é controlar a en-
trada e saída de pessoas e automóveis em prédios residenciais, 
é dele também a incumbência de dar informações, chamar a aten-
ção de quem perturba a ordem do local ou abusa de seus direitos.

O cargo do porteiro é de muita responsabilidade, exige habili-
dade e sutileza para lidar com o ser humano e estar atento a tudo 
o que acontece ao seu redor. Estes importantes profissionais 
atendem diversos públicos, tem contato diário com os morado-
res, mantém a segurança de suas famílias e fazem parte de suas 
vidas e, em especial do idoso. Em geral, são homens de baixa 
escolaridade que migram de outros estados e possuem faixa etá-
ria variável - e se sobressaem quando possuem a competência 
da empatia e do relacionamento interpessoal. 

Cursos práticos de atendimento ao idoso.
Para qualificar os porteiros no aprimoramento profissional e para 
que exerçam com eficiência o atendimento ao idoso, dominan-
do conhecimentos referentes ao processo de envelhecimento e 
suas características, como base do Programa Porteiro Amigo do 
Idoso, foram planejadas Oficinas de Capacitação, divididas em 
módulos, totalizando 12 aulas de treinamento, em 4 encontros de 
3 horas cada, com aulas expositivas e práticas, totalmente gratui-
tas. As turmas são compostas de até 25 participantes.

O conteúdo das aulas de aperfeiçoamento dos profissionais no 
atendimento aos idosos foi desenvolvido pela Bradesco Seguros 
em parceria com o Senac-Rio com a orientação do Dr. Alexandre 
Kalache.
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Senac-Rio selecionou porteiros.

Oficinas de capacitação.
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Além de abordar questões que fazem parte do cotidiano do por-
teiro, os profissionais aprendem também a se colocar no lugar e 
situações vividas pelos idosos. Para isso, é realizada uma vivên-
cia de “como é ser um idoso”, utilizando pesos nos braços, ócu-
los que distorcem a visão e aparelhos auriculares que diminuem 
a audição.

Não há uma avaliação formal, os professores acompanham a 
frequência do aluno e o interesse pelo tema durante as aulas. As 
Oficinas de Capacitação oferecem informações e instrumentos 
práticos para tornar os porteiros observadores ainda mais aten-
tos sobre a segurança e o bem-estar dos moradores longevos.

13

Nas Oficinas de Ca-
pacitação os porteiros 
“viveram” condições 
similares às dos idosos: 
foram simuladas situ-
ações de dificuldades 
de visão e audição, 
de locomoção (foto 
1); riscos da falta de 
equilíbrio e de descer 
escadas (foto 2). O 
aprendizado prático, 
acompanhado de 
conhecimentos sobre 
relacionamento (foto 
3), a pesquisa de infor-
mações e experiências 
sobre convivência (foto 
4), completaram o ciclo 
de capacitação profis-
sional dos porteiros de 
Copacabana (foto 5). 

1 2

3

4

5



Bradesco Seguros_categoria Comunicação

Apoio da comunicação.
O lançamento do Programa Porteiro Amigo do Idoso ocorreu em 
agosto de 2010, tendo a primeira turma iniciadas as aulas em 
setembro do mesmo ano, em Copacabana, bairro que possui 
4.000 porteiros mapeados para serem capacitados. A estratégia 
definida para a conscientização, mobilização e arregimentação 
dos porteiros teve o apoio de comunicação publicitária para lan-
çamento público do programa, ações de contato e relacionamen-
to e a divulgação da conclusão do curso. O plano envolveu os 
seguintes materiais:

filme de caráter institucional, focando a responsabilidade da 
Bradesco Seguros com a questão da longevidade e dando ên-
fase ao Programa Porteiro Amigo do Idoso, ressaltando se tratar 
de um compromisso da Empresa para estimular e contribuir com 
o processo de transformação social e exercer sua responsabili-
dade social como empresa seguradora da família brasileira. Esse 
filme teve exibição pública no lançamento da Árvore de Natal, na 
Lagoa Rodrigo de Freitas, em 2010;

participação à mídia, com envio de material jornalístico para di-
vulgação, informando sobre os objetivos, estrutura, organização, 
currículo, apoios e parcerias do curso;

mensagens, via telemarketing, para os síndicos, alertando-os 
para a realização do curso e informando que haverá um contato 
pessoal para comunicar detalhes e inscrever os porteiros;

relacionamento pessoal, visitas aos condomínios, para divulgar 
e também estimular as inscrições dos porteiros;

cerimônia de formatura, com entrega de Certificado de conclu-
são do curso e identificação, a cada participante;
 
convite pessoal para os síndicos, para garantir sua presença 
no coquetel para lançamento do Programa e nas cerimônias de 
formatura dos porteiros.
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Certificado confere valorização profissional.



Bradesco Seguros_categoria Comunicação15

Evento de Formatura - convite.Lançamento do Programa Porteiro Amigo do Idoso - convite.
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Kit promocional para participantes do curso.
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RESULTADOS ESTIMADOS E
RESULTADOS OBTIDOS

A implantação do programa, iniciativa pioneira de Bradesco Se-
guros, nos dois primeiros cursos realizados no bairro de Copaca-
bana-RJ, alcançou um índice de adesão e participação de portei-
ros da ordem de 75,4% do total de inscritos.

A Empresa está estudando viabilizar a prática de uma avaliação 
constante dos cursos e acompanhar o desempenho dos portei-
ros e seu relacionamento com idosos após a capacitação profis-
sional. Para tanto, está em vias de definição uma parceria com 
o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social-IDIS, 
objetivando desenvolver melhores indicadores para o programa, 
medir o impacto na vida do porteiro e obter dados capazes de ge-
rar informações úteis à tomada de decisões a respeito do Progra-

Ano/Fase
Cursos realizados

Rio de Janeiro

Meta (*)
Número de porteiros 

por curso

Número de porteiros 
que concluíram o curso

(até julho de 2012)

2010 – 1ª fase (RJ) 250 205

2011/2012 – 2ª fase (RJ) 250 172

Totais 500 377
(*) 10 turmas com 25 alunos cada.

ma Porteiro Amigo do Idoso para possibilitar eventuais correções 
de rumo na execução das ações.

Resultados institucionais.
Todo o projeto para desenvolvimento e implantação do Programa 
Porteiro Amigo do Idoso, desde o momento de sua idealização, 
não teve como intenção imediata ou propósito remoto, de alguma 
forma, “linkar” produtos da Empresa à ação desenvolvida. 
Houve, na realidade, um benefício significativo como resultado 
da ação, que foi o retorno de divulgação do programa pela mídia 
espontânea. Além desse resultado, a repercussão obtida pelo 
ineditismo do programa foi expressivo, quanto à valorização e 
engrandecimento da imagem corporativa da Empresa.

Mudança comportamental dos porteiros / nova 
visão de vida.
Seja através das manifestações pessoais e espontâneas dos 
concluintes do curso, seja por observação dos síndicos, dos con-
dôminos e dos coordenadores, o que se pode perceber, já após 
a segunda e terceira aulas, uma maior integração e interação 
de cada participante com os objetivos do curso. A princípio, to-
dos eles mantinham uma atitude mais reservada, estavam mais 
contraídos e mesmo desconfiados. Aos poucos todos foram se 
“soltando”, se envolvendo com o aprendizado, querendo conhe-
cer mais e mais, saber como se faz a coisa certa para melhorar 

17
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no seu trabalho na sua profissão. Ao final do curso, percebeu-se 
que o vínculo emocional de responsabilidade que já existia entre 
porteiro e idoso se fortaleceu, se solidificou. Cresceu a auto-es-
tima de cada porteiro, que passou a dar mais valor ao seu traba-
lho. E cada um deles se sentiu profundamente valorizado como 
pessoa e profissional.

Mudança comportamental dos porteiros / 
depoimentos.
Os efeitos benéficos e altamente positivos do curso já se fizeram 
sentir a partir do dia da formatura na primeira turma:

Elizeu Sobral de Lima, que trabalha no edifício 99 da Rua Santa 
Clara, terminou o curso com várias ideias para o seu condomínio. 
Ideias que foram, prontamente aceitas pela síndica e estão em 
vias de serem adotadas. “O mais importante que aprendi foi 
como preparar o caminho do idoso com segurança. A medida 
das escadas, o tapete antiderrapante, a rampa para cadeira de 
rodas. Depois do curso, eu levei meu parecer à síndica e ela 
gostou, disse que vai implantar as melhorias. E minhas propostas 
foram todas tiradas do que aprendi no curso”, explica. 

José Ribamar Rodrigues dos Santos, funcionário do prédio 
994 da Avenida Atlântica, no Leme, acredita que o curso lhe deu 
mais “respaldo” para defender melhorias que facilitem a vida de 

moradoras como dona Dulce, de 87 anos, que fez questão de 
acompanhá-lo na cerimônia. Para José Ribamar o curso agregou 
novos conhecimentos: “Eu ajudo a cuidar da minha “vó” idosa, 
então eu já tinha um cuidado, uma atenção e um respeito ao 
idoso, coisa que não existe muito na nossa cultura. Mas o curso 
nos enriqueceu com alguns detalhes que eu vou colocar em 
prática no dia a dia”.

Antônio Galdino era outro a expor, orgulhoso, o apoio recebido 
de seu condomínio, na figura de seu síndico, Eliseu de Alvarenga, 
de 99 anos, e que ainda tem pela frente mais um ano de mandato. 
Após o curso, Galdino se considera “mais seguro para tratar com 
os idosos”.

Jurandir Ferreira da Silva, empregado há 27 anos no edifício 
131 da rua Constante Ramos, encheu o peito para dizer: “Me 
senti orgulhoso de fazer o que eu faço. Eu sinto que aprendi 
muito nesse curso, é o meu primeiro diploma. Eu honro minha 
profissão porque eu gosto”.

Francisco das Chagas da Silva Feitosa, do edifício 131 da rua 
Constante Ramos sentiu que estava dando um passo à frente: 
“Ganhar esse diploma é uma emoção maravilhosa, é como 
nascer de novo, é como ganhar a Copa do Mundo. Agora tenho 
que colocar tudo isso em prática”.
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CONCLUSÃO

As duas fases do curso do Programa Porteiro Amigo do Idoso, 
realizadas em Copacabana-RJ atingiram plenamente seus obje-
tivos, contribuindo para o aperfeiçoamento da capacitação profis-
sional dos porteiros, tornando-os mais conscientes, responsáveis 
e comprometidos com o relacionamento para com os idosos.

O programa foi expandido, em 2012, à cidade de São Paulo que 
nos últimos dez anos viu o número de idosos chegar a 1,3 mi-
lhão, quase 12% de sua população. 

O bairro selecionado foi Higienópolis, segundo bairro brasileiro 
com significativa população de idosos, conforme foi apontado 
nas pesquisas mencionadas. O programa contou em São Paulo 
com a parceria do Senac São Paulo e o patrocínio da Corretora 
Vila Velha. O lançamento ocorreu em março de 2012 e, em julho, 
as três primeiras turmas receberam seu Certificado.

A manifestação espontânea dos profissionais recém capaci-
tados é o melhor testemunho de que os propósitos do programa 
contribuíram para uma relevante transformação comportamental 
e resultará numa melhoria da convivência e relacionamento entre 
porteiros e idosos.

O Programa Porteiro Amigo do Idoso faz parte do Programa 
de Longevidade, iniciativa pioneira, lançada em 2006 pela Bra-
desco Vida e Previdência, e que inclui as seguintes ações:

Prêmio Longevidade de Jornalismo (a caminho de sua segunda 
edição);
Circuito de Corrida e Caminhada da Longevidade, que iniciou 
a temporada 2012 em abril;
Fórum da Longevidade, para debater sobre a importância da 
qualidade de vida, assegurada pelos avanços da medicina e 
pelas conquistas trazidas pelos planos de previdência privada 
aberta, segmento no qual a Bradesco Vida e Previdência é líder 
de mercado no Brasil.
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Turma de formandos.
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