
Banco Consciente 
 
 O Banco Real ABN AMRO pode ser considerado como uma empresa que trilhou o caminho correto 
– mesmo que mais trabalhoso – em busca da excelência em Responsabilidade Social. Ele escolheu 
promover um esforço para envolver todos os níveis de relacionamento da empresa no sentido de 
construir uma consciência coletiva de atitude socialmente responsável. Em outras palavras, tal 
mudança de postura ocorreu entre funcionários, diretores, acionistas, clientes e sociedade. Todos 
foram absolutamente envolvidos na proposta de mudar a visão de negócio, a começar do próprio 
presidente do banco, Fábio Barbosa, que à época setenciou: “Não dá para ir bem num país que 
vai mal”.  
  
A transformação teve início no ano de 2000, quando foi criada a Diretoria de Responsabilidade 
Social – comandada por Maria Luísa Pinto. O objetivo principal? Agregar valor à sociedade, 
colocando o banco à frente de iniciativas que mantenham o seu negócio sustentável, provendo 
iniciativas de responsabilidade social que permeiem todas as áreas da empresa. O desdobramento 
deste esforço gerou dez frentes de atuação: 1) Microcrédito; 2) Trabalho Voluntário; 3) 
Diversidade; 4) Academia; 5) Meio Ambiente; 6) Fornecedores; 7) Brincando na Rede; 8) 
Financiamento Sócio-Ambiental; 9) Fundo Ethical (de governança corporativa); e 10) Ações de 
Interesse da Sociedade. As novas resoluções, segundo a empresa, seriam uma forma de devolver 
para a sociedade parte do que a organização ganha com o seu negócio. Conheça os detalhes 
desse trabalho a seguir: 
  
1) “Microcrédito”: é uma forma que o banco encontrou de contribuir para o desenvolvimento da 
sociedade sem fazer filantropia. O objetivo é ajudar as pessoas que sobrevivem por meio de 
negócios informais e não têm acesso aos sistemas convencionais de financiamento; 2) “Trabalho 
Voluntário”: trata do estímulo a funcionários no sentido destes participarem de ações voluntárias 
nas áreas de educação, cultura e esporte, por meio do Instituto Escola Brasil; 3) “Diversidade”: 
visa a integração e inclusão de pessoas diversas no trabalho. Esta iniciativa procura promover a 
capacitação de, por exemplo, pessoas portadoras de deficiência física para o mercado de trabalho; 
4) “Academia”: estimula o crescimento profissional por meio do oferecimento de cursos para 
formação dos funcionários. Já foram lançados cursos multimídia em inglês e informática, por 
exemplo. O objetivo é abrir a Academia para a comunidade porém, num primeiro momento, estão 
sendo atendidos parentes de funcionários; 5) “Meio Ambiente”: procura mostrar para os 
funcionários a necessidade de proteger os recursos naturais e os espaços urbanos. Até o 
momento, a atuação tem ocorrido no sentido de reduzir o consumo de água e promover a coleta 
seletiva de lixo na empresa. A economia feita com essas mudanças é destinada em forma de 
recursos para o Instituto Escola; 6) “Fornecedores”: são promovidas reuniões para discussão de 
idéias, no sentido de implementar, também nas empresas fornecedoras, a política de 
responsabilidade social. Seja em projetos individuais ou em conjunto com o banco; 7) “Brincando 
na Rede”: é um espaço comunitário destinado às crianças no site do Banco Real, que oferece 
oportunidade de diversão e aprendizado, ao mesmo tempo; 8) “Financiamento Sócio-Ambiental”: 
o Banco Real avalia os impactos sócio-ambientais (possíveis e reais) decorrentes das atividades 
das empresas que precisam de financiamento. O objetivo deste novo sistema de análise de crédito 
é privilegiar os clientes que já adotam medidas responsáveis nas áreas sociais e ambientais e 
aqueles que mostrem disposição de adequar seus negócios de modo a reduzir eventuais riscos. 
Foi desenvolvida, ainda, uma linha de crédito para a compra de veículos adaptados para 
portadores de deficiências físicas, compra de gás natural para veículos e aquecedores solares, 
além de financiamento para projetos de reflorestamento, saneamento ambiental, hospitais e 
ensino superior; 9) “Fundo Ethical”: lançado em 2002, é o primeiro fundo criado no país com base 
em critérios de responsabilidade corporativa, ambiental e social. O objetivo é valorizar empresas 
que adotam princípios éticos; 10) “Ações de Interesse da Sociedade”: o banco também participa 
de projetos diversos como o “Poesia Viva”, “Alfabetização Solidária”, “Prêmio Banco Real 
Universidade Solidária” e “Prêmio Banco Real de Talentos da Maturidade”, entre outros. 
 
Diponível em: <http://www.responsabilidadesocial.com>. Acesso em: 03 jun. 2003. 


