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PENSAMENTO NACIONAL

O objetivo é desenvolver relacionamentos duradouros com os clientes, colocando-os 
no centro da estratégia. O desafio é traduzir o conceito de sustentabilidade no 
dia-a-dia, investindo cotidianamente em iniciativas socialmente responsáveis. A 

atividade mais relevante é lidar com pessoas, motivá-las. Essas são algumas das premissas 
do arcabouço muito particular de Fabio Barbosa, presidente do banco que talvez seja o 
mais politicamente correto do Brasil, o Banco Real. 

Nesta entrevista, concedida com exclusividade ao presidente da HSM, Carlos Alberto 
Júlio, Barbosa explica tudo: o apego ao cliente começou com o fato de ele ter trabalhado 
em uma organização de produtos de consumo como a Nestlé; a responsabilidade socio-
ambiental tem a ver com sua convicção de que a crise de valores que assola o Brasil exige  
medidas imediatas de todas as empresas; a política de RH e o anbiente de trabalho garantem 
que 98% dos 27 mil funcionários sintam orgulho de trabalhar no Banco Real, mas ainda 
deixam a desejar no quesito “celebração”. Ele também fala sobre a aquisição do Banco 
Real pelo ABN AMRO e sobre marketing, governança corporativa, empreendedorismo, 
inovação, parcerias com organizações não-governamentais… 

Permita-me começar com uma provocação. Dizem por aí que o Fabio Barbosa não tem perfil de ban-
queiro, e sim de executivo de grande corporação. Para você, isso é um elogio ou uma crítica?

É principalmente uma constatação da minha carreira profissional. Em 30 anos, eu 
trabalhei 12 anos, ou 40% do tempo, na Nestlé. 

Se eu acho que não ter uma formação exclusiva em banco ajuda? A mim ajudou muito, 
sim. Atribuo a isso, por exemplo, o fato de nosso trabalho no Banco Real ser muito focado 
no cliente. Durante muitos anos e especialmente nas épocas de inflação mais alta, as ins-
tituições financeiras negligenciaram o foco no cliente. Quando fui trabalhar no Citibank, 
lembro de ter ficado chocado ao perceber a pouca preocupação em compreender o pro-
cesso decisório do cliente. O banco era o senhor da situação procurando determinar com 

A estratégia
ganha-ganha-
ganha

Em entrevista exclusiva, Fabio Barbosa, presidente do  
Banco Real, conta como funciona na prática o foco no 
foco do cliente e a filosofia dos três Ps, que privilegia 
as pessoas, o planeta e o lucro (“profit”, em inglês) 
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quais clientes trabalharia e que regras imporia nesse contrato. Enquanto isso, empresas 
como a Nestlé já tinham de colocar o cliente no centro da estratégia. 

Outra contribuição da visão formada fora dos bancos é o foco deliberado em pessoas 
que adotamos no Banco Real. Se o bom banqueiro é aquele que entra no escritório, 
pendura o paletó, pendura as emoções e vai trabalhar, nós não somos bons banqueiros. 
Entendemos que, para tocar um banco de varejo desse tamanho e com o foco no foco 
do cliente, precisamos do pessoal motivado, engajado, mobilizado, e isso se consegue 
deixando que as emoções entrem no dia-a-dia.

O terceiro e último ponto favorável da minha experiência corporativa tem a ver com 
a visão de sustentabilidade do negócio que procuramos incorporar no Banco Real, uma 
visão holística do impacto que a instituição tem no meio ambiente e na sociedade. Isso 
significa discutir coisas como o registro ou não de funcionários, o emprego ou não de 
menores de idade etc. 

Mas gostaria de enfatizar o seguinte: o Banco Real pode estar no pelotão de frente 
dessa mudança de atitude do setor, mas outras instituições também estão preocupadas em 
redirecionar o relacionamento com clientes, funcionários e sociedade. 

Vou provocar novamente: o Banco Real, sob sua batuta, parece fazer tudo tão politicamente correto 
que é até suspeito. Dá tratamento diferenciado aos jovens, aos deficientes físicos e à terceira idade, 
tem responsabilidade socioambiental... Onde está o lado negro da força?

Uma coisa que me preocupa muito como pessoa –e preocupa uma série de executivos 
que me acompanham– é essa idéia que existe no Brasil de que, se você deu certo na vida, 
é porque transigiu moralmente. Nós queremos mostrar que não é necessariamente assim. 
Nós queremos dar certo fazendo as coisas certas do jeito certo. Queremos mostrar um 
caminho que todos possam seguir no Brasil, inclusive a juventude que vem por aí, sem 
ter de transigir moralmente. 

Viramos referência nesse aspecto, porque a sociedade precisava de referências. Mas, 
novamente, não quero passar a impressão de que somos os únicos que agem assim no 
meio empresarial. Há muitos outros. 

Esse veio politicamente correto, portanto, não é uma estratégia mundial do ABN AMRO; é criação 
brasileira… 

É o esforço de toda a equipe daqui, sim, mas a matriz nos dá amparo para levar adiante 
nossas políticas e estratégias.

E como vocês idealizaram isso?
Entendemos que o desafio era traduzir o conceito de sustentabilidade no dia-a-dia, 

investindo cotidianamente em iniciativas socialmente responsáveis. Não queríamos fazer 
o que eu chamo de políticas compensatórias, ou seja, cometer no dia-a-dia uma série de 
irregularidades na maneira como tratamos a sociedade e, depois, procurar compensar 
isso com contribuições financeiras caridosas. 

Assim definimos que precisávamos desenvolver relacionamentos duradouros com nos-
sos clientes. Essa deveria ser nossa estratégia. E, muito importante, desenhada de dentro 
para fora. Temos convicção de que esse é o caminho. Uma estratégia desse tipo não pode 
ser de fora para dentro, do tipo que abraçamos quando identificamos uma oportunidade 
de mercado. 

Isso significa, por exemplo, condicionar os empréstimos a ações de responsabilidade social ou 
ambiental? 

Quando um banco quer se relacionar de maneira transparente e com visão de futuro 
com todos os seus parceiros, um dos grandes dilemas está nas decisões de concessão de 
empréstimos. Imagine que eu financie uma empresa que causa danos ao meio ambien-
te. Tenho ou não tenho responsabilidade por isso? Chegamos à conclusão de que sou 
co-responsável, sim. Preciso saber se o nosso cliente está de fato tomando os cuidados 
necessários. 
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Esse tipo de critério atendeu primeiro à nossa convicção. Mas hoje atende também 
à nossa estratégia de negócio, porque as empresas que estão administrando de maneira 
inadequada o impacto ambiental que causam embutem um risco futuro maior, que não 
interessa ao banco. Então, o empréstimo sob essa estratégia passou a ser um negócio ga-
nha-ganha-ganha.  Ganhamos nós, ganha o cliente, ganha a sociedade. 

Como vocês conseguem fazer esse tipo de avaliação socioambiental na concessão de  
empréstimos? 

Há uma ONG [organização não-governamental] que treina nossos analistas de crédito, 
porque nós não entendemos do assunto. Mais de 3 mil analistas nossos já foram treinados 
para poder avaliar, do ponto de vista socioambiental, o projeto de uma empresa que so-
licita financiamento. O que nós descobrimos é que as empresas com melhor pontuação 
no quesito socioambiental são as que têm melhor performance de crédito. 

Isso não deveria surpreender ninguém, porque a capacidade de gerenciar bem se 
traduz tanto no gerenciamento do negócio como no gerenciamento dos impactos am-
bientais e sociais. 

Mas seu banco tem mais custo para fazer esse tipo de avaliação, não tem? Por exemplo, precisa 
capacitar essas pessoas… 

Temos mais custos, mas, com isso, conseguimos trabalhar com empresas que repre-
sentam menor risco de crédito, o que compensa esses custos. E também ganhamos na 
atratividade da nossa marca. Não somos vistos como restritivos, mas como inspiradores. 
Muitos clientes nos procuram atrás desse tipo de avaliação, querendo ligar-se a nossa 
marca, querendo ter um relacionamento conosco.

Algumas pessoas imaginam que fazemos menos negócios que os concorrentes por causa 
dessa postura. Acontece justamente o contrário: a gente faz mais negócios e negócios mais 
seguros. É a filosofia do “triplo P”, que em inglês é “People, Planet, Profit” e em português 
“Pessoas, Planeta, Lucro”. Incluir o lucro nessa equação é o único jeito de ser sustentável, 
porque, se eu estiver fazendo as coisas certas à custa da rentabilidade, vou inviabilizar 
nossa organização em breve. 

Queria me deter mais na questão dos custos 
decorrentes da responsabilidade social e de 
como condicionam o lucro. O Banco Real não 
apenas pratica o comportamento socialmente 
responsável, como exige isso de todos seus 
fornecedores e parceiros, até dos motoboys, 
não é? Isso não representa custos maiores 
que os da concorrência e não pesa no resul-
tado final?

Há uma questão estratégica de raiz. 
Não é possível que o Banco Real se es-
truture para crescer no futuro em cima 
de alicerces frágeis. Um fornecedor de 
motoboys que não registra seus funcionários 
e é ligado a acidentes freqüentes constitui 
um alicerce frágil; dificilmente vai existir 
daqui a dez anos. 

 De fato, nossas exigências fazem com 
que o projeto acabe ficando mais caro no 
início. Mas se você conversar hoje com 
a dona Dione, que cuida da empresa de 
motoboys que é nossa parceira, ela vai mos-
trar para você que isso não é mais verda-
de. Hoje ela tem funcionários mais fiéis, 

Fabio Barbosa é conhecido pelos 
funcionários do Banco Real por suas 
frases inspiradoras, quase slogans de 
gestão. Eis algumas delas, comentadas 
pelo próprio executivo:
O jogo é duro, mas é na bola e não 
na canela. “Isso representa como 
queremos agir. Ou seja, queremos jogar 
com firmeza –com metas e objetivos a 
alcançar–, mas com ética, porque sem 
ela não vamos construir uma organiza-
ção de sucesso.”
Nós somos do tamanho dos nossos 
sonhos. “Ou a gente acredita que pode 
construir uma organização diferenciada 
ou vamos nos apequenar e ficar no  
lugar-comum. Temos de sonhar grande, 
é fundamental.”
Não dá para ir bem num país que vai 
mal. “Uso muito essa frase como mo-

tivação. Ou a gente procura resolver os 
problemas do País, inclusive de valores, 
para que de fato a sociedade possa se 
desenvolver, ou nós vamos todos nos 
inviabilizar.” 
Suas atitudes falam tão alto que 
eu não consigo ouvir o que você 
diz. “Não adianta vir com palavras. É 
a atitude que conta. Falar que vai fazer 
‘a, b, c’ é bobagem. Ou você faz no 
dia-a-dia, e as pessoas vêem isso, ou 
esqueça.”
O problema não está nas áreas, 
mas sim entre as áreas. “Essa 
eu falo toda hora. Quer dizer que a 
dificuldade de toda organização é sin-
cronizar e colocar todo mundo numa 
única direção para servir o cliente. 
Para conseguir fazer isso, precisamos 
de uma causa comum.” 

Os slogans de Fabio Barbosa
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reduziu os prazos de entrega; está reduzindo seus custos e não custa mais para o Banco 
Real do que outra empresa qualquer. 

Além disso, é uma falácia essa história de que, para se viabilizar, as empresas de motoboys 
têm de trabalhar em condições precárias, como muitas alegam. As empresas que estão se 
propondo trabalhar de maneira estruturada e correta tendem a prestar melhores serviços 
e a ser mais competitivas.

Vocês fazem exigências desse tipo para todos os seus fornecedores?
Já existe um trabalho em relação a isso com 52 fornecedores.

Os holandeses têm vindo aprender com essa experiência da subsidiária brasileira?
Os holandeses vêm aqui aprender, sim. Por exemplo, sobre a análise socioambiental 

no crédito, sobre o programa de fornecedores, sobre o microcrédito. Eles se encantam 
principalmente com a mobilização de funcionários que existe aqui: o índice de engaja-
mento que temos no Brasil chega a 91%. E 98% do nosso pessoal afirma ter orgulho de 
trabalhar no banco. São percentuais altíssimos em nível mundial. 

Há muito tempo os holandeses são ligados, culturalmente, a questões socioambientais. 
Tanto que o ABN AMRO é signatário dos Princípios do Equador [acordo segundo o qual 
o banco se compromete a observar a política socioambiental da International Finance 
Corporation, organismo do Banco Mundial, nas operações de financiamento de proje-
tos]. O que fizemos no Brasil foi aprofundar um pouco mais esse compromisso, porque 
a crise de valores no nosso País é mais aguda. Não temos a obrigação apenas de construir 
um banco melhor, mas também um mercado melhor e um país melhor. Certamente o 
apelo na Holanda de construir um país melhor é muito menor do que aqui. 

Há muitos críticos dizendo que as empresas fazem coisas boas apenas por marketing. Reto-
mando o tema do foco no cliente, quero dar um depoimento e fazer uma pergunta. Tenho um 
filho médico e um filho administrador. Os dois tiveram contas universitárias no Banco Real e 
os dois seguem como clientes do banco, embora suas empresas não os paguem pelo banco. 
As contas universitárias, assim como os programas de terceira idade, são “apenas” estratégia 
de marketing?

Eu queria primeiro separar o joio do trigo. Estratégia de marketing é uma coisa extre-
mamente positiva e construtiva. Algumas pessoas acham que é algo superficial, uma isca 
que se joga para o peixe bobo morder. Não é nada disso.

Nossa estratégia de marketing é, sim, estarmos presentes em vários segmentos do 
mercado. Entendemos que este é um grande momento para nos aproximarmos do 
público jovem, um público que normalmente valoriza essa imagem de sustentabilidade 
que estamos construindo. Eles ainda têm o sonho da sustentabilidade, que talvez as 
gerações anteriores não tenham mais. O Banco Real trabalha com esse público há um 
bom tempo, antes mesmo da aquisição pelo ABN AMRO; apenas está intensificando a 
estratégia agora.

Em relação ao programa “Talentos da Maturidade”, começamos com uma iniciativa 
isolada para valorizar um segmento social que raramente é valorizado. E nunca procura-
mos vincular o concurso de talentos à abertura de contas. Só que essa iniciativa ganhou 
dimensão muito maior. De forma natural, as pessoas da terceira idade foram se identifi-
cando com o Banco Real e querendo ser nossos clientes.

Outra estratégia de marketing vitoriosa do Banco Real foi a dos dez dias sem cobrança de juros 
no cheque especial, não foi? 

Essa decisão do banco de não cobrar juros de seus correntistas por um tempo –primeiro 
por sete dias, depois por dez– foi implementada há 32 anos, você sabia? 

Não!
Sim, isso foi concebido muito tempo atrás e, depois, nós apenas revitalizamos a pro-

posta. É um grande diferencial, porque os bancos em geral têm produtos muito seme-
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lhantes, quase commodities. Na verdade, o produto “dez dias sem juros” é um dos poucos 
diferenciados desse mercado e, por isso, alavancou muito a penetração do Banco Real 
no mercado em geral. 

Hoje produtos desse tipo, recheados pelo relacionamento diferenciado que propomos 
aos nossos clientes, são a grande chave da nossa estratégia de marketing, que visa garantir 
que o cliente tenha uma experiência positiva em todo contato que mantiver conosco. Trata-
se de um processo contínuo de voltar a organização para o cliente, no qual  trabalhamos 
há sete ou oito anos e no qual vamos continuar trabalhando dez anos ou mais. 

O alinhamento de vocês em torno desse foco no cliente é incrível, principalmente considerando 
que o ABN AMRO comprou o Banco Real em 1998 e a aquisição foi concluída em 2000, há apenas 
seis anos. E foi um caso em que o pequeno comprou o grande, o estrangeiro comprou o brasileiro. 
O ABN AMRO, holandês, era um banco de atacado, portanto pequeno em número de funcionários, 
enquanto o Real, brasileiro, já era banco de varejo, grande, e de controle familiar. Como vocês 
conseguiram alinhar essas duas culturas tão diferentes com tanta rapidez?

Acho que fomos muito serenos. Mapeamos –eu já trabalhava para o ABN AMRO– qual 
seria o melhor movimento estratégico para crescer no Brasil e avaliamos que não tínha-
mos aqui capacidade gerencial instalada para adquirir uma instituição em dificuldade 
e fazer a virada. Não conseguiríamos tocar nenhuma instituição que necessitasse de 
intervenção imediata. Compramos o Banco Real justamente por entender que era bem 
gerenciado, caminhava bem sozinho e, assim, nos daria tempo para incorporar sua cul-
tura, injetar um pouco da cultura do ABN AMRO e fazer as mudanças que o próprio 
mercado requeria. 

Então, o que a gente fez foi manter, durante muito tempo, as coisas rodando do jeito que 
vinham rodando. Demoramos um ano para mudar a logomarca, por exemplo. E, quando 
mudamos, colocando esse escudo-bandeira ao lado das palavras, acrescentamos o slogan 
“construindo um banco cada vez melhor”, que mostrava que o banco não mudara de fato. 
Acho que os segredos da integração pós-aquisição foram a tranqüilidade e a humildade de en-
tender que, no Banco Real, já existia uma capacidade gerencial que devia ser preservada. 

Estou vendo em sua mesa um quadrinho que diz “Cinco sugestões para uma reunião produtiva”, 
que começa por “Refletir em uma frase como essa reunião beneficia nossos clientes”. Esse é um 
jeito sereno de induzir as pessoas a mudar? 

Esse é um processo que está começando agora; queremos que as pessoas reflitam sobre 
a importância de as reuniões serem objetivas e visarem, todas elas, melhorar as condições 
que impactem o relacionamento com nossos clientes. Não tem importância se o assunto 
foi contabilidade ou uma questão regulatória. Se a reunião não serviu para melhorar as 
coisas para os clientes, ela simplesmente não serviu. 

Acho que é um jeito sereno, sim, até porque se encaixa perfeitamente em algo que 
todos conhecem aqui: o foco no foco do cliente. O índice de satisfação do cliente, por 
exemplo, já compõe a avaliação de funcionários em toda a organização. A participação 
nos resultados depende desse índice. 

Como vocês monitoram se a operação está acompanhando a estratégia? 
Criamos nosso próprio mix de indicadores, que nos permite avaliar se teremos uma 

organização mais competitiva no futuro. Entre os principais estão a satisfação do cliente, 
a satisfação ou engajamento dos funcionários e a atratividade da marca. Em geral, os 
resultados e outros indicadores convencionais refletem o passado e nós buscamos algo 
que espelhe o futuro. 

Esses indicadores conseguem detectar a inovação e a criatividade dos funcionários, por exemplo? 
Como vocês lidam com essas coisas? Punem os erros cometidos na busca de acertos?

Trabalhamos muito mais com o estímulo do que com a punição. Não punimos erros 
que são conseqüência de uma iniciativa que foi tomada, pois encorajamos a tomada de 
iniciativas. 
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Mas, em casos de erros sistemáticos relacionados com atitudes não-construtivas 
–como descaso ou desrespeito com os clientes–, nós punimos, sim. Na medida em que 
identificamos as pessoas que não têm no DNA o prazer em trabalhar com o cliente, nós 
as cortamos dos quadros, assim como um organismo expele corpos estranhos. É um 
processo natural de depuração e de validação de uma cultura voltada para o cliente.

Em uma estrutura de 28 mil funcionários como a de vocês, quão presente o presidente consegue 
estar?

Bastante presente. Há inúmeros mecanismos para eu estar presente. Começam pelas 
reuniões anuais, em que já chegamos a ter mais de 2 mil pessoas. As reuniões são filmadas 
e exibidas nas agências. Passam por reuniões bimestrais, mensais, e chegam a reuniões de 
conversa com o presidente, que podem ser mensais ou até quinzenais, e que reúnem um 
grupo de 20 ou 30 pessoas. Para não perder o contato, faço questão de visitar as agências 
numa freqüência elevada, que já foi de uma vez por mês e agora é de uma vez cada dois 
meses. Ainda há as revistas corporativas, entrevistas na internet e na intranet etc. 

Ajuda muito o fato de termos o mesmo foco há oito anos. Temos consistência para 
construir uma cultura. As pessoas do banco têm contato constante com as mensagens 
sobre nosso foco.

Sei que empreendedorismo é um de seus temas preferidos e queria abordá-lo de dois pontos de 
vista. O primeiro é este: o espírito empreendedor do proponente é levado em conta na hora de 
vocês avaliarem crédito?

Vemos com bons olhos as iniciativas empreendedoras, mas as submetemos a uma aná-
lise de crédito normal. Eu diria, isto sim, que temos mais carinho pelo empreendedor na 
análise do crédito para empreendimentos com algum impacto positivo no meio ambiente 
e no microcrédito. 

Por favor, explique um pouco esse programa do microcrédito, que interessou aos holandeses…
Trata-se de uma parceria do Banco Real com a Acción Internacional, ONG norte-

americana especializada em microfinanças. Concedemos pequenos empréstimos de até  
R$ 20 mil para quem normalmente teria dificuldade de acesso a crédito, como pequenos 
empreendedores da favela de Heliópolis, em São Paulo, ou da Baixada Fluminense,  
no Rio. 

Não se trata de caridade. Queremos gerar renda e empregos, aumentando o fluxo de 
recursos para os moradores de regiões carentes, o que reverterá positivamente para nós 
também. Já concedemos mais de 12 mil empréstimos desse tipo e descobrimos que esses 
clientes são ótimos pagadores. 

E você acha que dá realmente para ser empreendedor no Brasil com esses juros altos? 
Você tem toda a razão: a taxa de juros alta elimina uma série de projetos que poderiam 

ser bem-sucedidos, mas não têm rentabilidade compatível com o custo do dinheiro. O que 
acontece hoje é uma seleção negativa dos empreendedores, ou seja, só passam os projetos 
muito, muito rentáveis, que conseguem pagar o custo do capital. 

A verdade é que o País não tem poupança suficiente para atender a toda a demanda 
dos empreendedores e empresários em geral. Prevalece o empreendedorismo com maior 
taxa de retorno. 

Vocês têm no banco uma divisão de venture capital, em que investem capital próprio, como sócios, 
em novos empreendimentos?

Temos, sim, mas é a matriz principalmente que toma as decisões de investimento. Não 
é muito grande, mas é uma atividade importante principalmente porque nos mantém 
conectados com as tendências do mercado, de setores mais rentáveis etc. 

E como você estimula o empreendedorismo internamente?
Esse é um desafio de todas as grandes organizações, não apenas dos bancos. A estru-

“Lidar com 

pessoas é 

fascinante e é,  

de longe, a 

atividade mais 

relevante da

nossa 

organização”
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tura pesada tende a sufocar o empreendedor. Temos trabalhado com o que chamamos 
de “usina de soluções”, que busca colocar uma série de pessoas sentadas num grupo em 
determinado horário para pensar no que o banco poderia fazer de uma forma diferente. 
Isso é uma maneira de estimular e valorizar as pessoas que depois apresentam suas idéias, 
muitas das quais são premiadas. 

Com a “usina de soluções”, ainda tiramos as pessoas do dia-a-dia para estimulá-las. 
Nosso sonho é que no próprio dia-a-dia haja estímulos para que as pessoas venham com 
novas idéias. É um processo de longo prazo. Temos, por exemplo, em estágio inicial, um 
programa de boas práticas, no qual as iniciativas empreendedoras, por menores que sejam, 
são reconhecidas e premiadas. 

 
Quando entrevistei o Jack Welch, ele me disse que seu único segredo era ter aprendido a lidar 
com pessoas e que a receita era muito fácil: basta desafiar, remunerar e celebrar. O que o Fabio 
Barbosa faz nesse sentido?

Concordo plenamente com o Jack Welch. Só não sei se é fácil ou difícil lidar com pes-
soas, mas é fascinante e é, de longe, a atividade mais relevante da nossa organização. 

No Banco Real começamos por entender que, quando o indivíduo vem trabalhar aqui, 
ele vem por inteiro –com sua parte emocional, sua parte racional, seus problemas familiares 
etc. Não consigo trazer somente o profissional para cá. Então, damos um referencial de 
comportamento a esse indivíduo; mostramos que queremos trabalhar segundo determi-
nados valores que, acreditamos, garantirão o futuro dessa organização. Mostramos, enfim, 
que não queremos o sucesso a qualquer preço. 

Uma vez estabelecidos esses valores, que embutem certo perfeccionismo, falamos 
do sonho –o Peter Drucker dizia que “você precisa ter uma causa para motivar as pes-
soas”– e discutimos como direcionar o esforço para chegar lá, de uma maneira que, 
obviamente, satisfaça os acionistas, os funcionários e a comunidade. Aí estabelecemos 
as metas. A remuneração procura obviamente refletir isso tudo. E acho que ainda pre-
cisamos melhorar a celebração. Digo isso aqui abertamente. Estamos trabalhando cada 
vez mais para que haja mais celebração na organização. Temos um longo caminho pela 
frente, porque nosso plano é ambicioso: queremos construir uma organização diferen-
ciada no mercado. 

Notei que você não falou em formar pessoas. 
No entanto, o Banco Real é conhecido por 
ter um dos melhores programas de trainees 
do mercado. O que é desenvolvimento para 
vocês?

Costumamos dizer que o Banco Real 
valoriza as pessoas do jeito que elas são; 
nós as acolhemos e procuramos desenvol-
vê-las. Não queremos formar pessoas; aliás, 
abandonamos a expressão “formar”, que 
é “colocar dentro de uma fôrma”, como 
as de assar bolo.

Você acha correto dizer que só pessoas de 
primeira linha serão profissionais de primeira 
linha? 

Sim. Não tem jeito de você ser um bom 
gestor se você não for uma boa pessoa. To-
dos os seus problemas pessoais transpiram 
em seu desempenho gerencial, em sua re-
lação profissional com os outros. Portanto, 
se isso não for colocado na equação, eu 
acho que estamos nos enganando. 

O cliente no centro da estratégia do Banco Real

Cliente totalmente satisfeito

Resultado
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Pessoal 
capacitado e 
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Na contratação de executivos graduados, em 
que você se envolve pessoalmente, como con-
segue detectar se aquela é uma boa pessoa?

Você tenta ler os sinais, mas é difícil, 
porque uma entrevista é sempre um pro-
cesso de certa formalidade. Eu tenho de 
dizer que moro comigo há 51 anos e ainda 
não me conheço 100%. E estou sempre 
mudando. 

Eu tenho desafiado o RH a contratar 
gente de bem com a vida para construir 

uma organização alegre, criativa, leve, com pessoas que gostem de pessoas. 

Você costuma fazer uma relação direta entre a boa rentabilidade do Banco Real e a boa governança 
corporativa. Como concluiu isso?

Tem a ver com o que já falamos. As empresas que têm melhor governança corporativa 
pontuam mais nos critérios de avaliação de riscos socioambientais e também são as que 
têm maior rentabilidade. É um fato. Não há como dissociar o bom resultado financeiro de 
uma gestão corporativa que seja completa –ou seja, que observe os aspectos regulatórios, 
as oportunidades de mercado, os valores, os fornecedores com os quais está lidando, os 
segmentos de clientes com que vai operar e aqueles com que não vai operar, como vai 
lidar com a concorrência, como vai transmitir a imagem da organização, como fará o 
marketing da organização propriamente dito etc. 

É essa governança que vai determinar sua capacidade de ser mais eficiente que os 
concorrentes na exploração daquele segmento de mercado que você se propôs. Daí vem 
a rentabilidade. 

Por fim, uma curiosidade: você se recicla? Como consegue administrar seu tempo para cuidar de 
seu crescimento profissional individual? 

Eu tenho procurado muitas formas de me reciclar. Como estamos num negócio que 
lida muito com pessoas e com motivação, o autoconhecimento e o conhecimento das 
pessoas de modo geral são a chave do negócio, e a reciclagem é fundamental para isso. 
Eu leio bastante, por exemplo. 

Recentemente li O Valor do Amanhã, do Eduardo Gianetti, que ensina como a pessoa 
pode ser mais ou menos imediatista e como isso influencia sua capacidade de fazer mais 
ou menos sacrifícios para ter mais ou menos benefícios no futuro. 

Li também Blink, do Malcolm Gladwell, que fala um pouco de como, ao longo dos 
anos, você adquire a capacidade de fazer uma boa fotografia instantânea de uma situação 
e tomar uma decisão rápida a partir disso. Gladwell esclareceu o verdadeiro sentido da 
intuição, que não tem qualquer conotação mística. Na verdade, intuição é um somatório 
de experiências que você teve no passado e que surgem em sua cabeça em determinado 
momento, antes mesmo de você conseguir ter consciência disso e racionalizar.  

Carlos Alberto Júlio é presidente da HSM do Brasil.

Ano de fundação: 1917
Ano da aquisição pelo ABN AMRO: 1998
Lucro líquido: Não divulgado
Ativos totais: Não divulgado
Número de clientes: Mais de 10 milhões
Número de agências: 1.933
Número de funcionários: 28 mil

Fatos e números do Banco Real


