
Um banco e
seus princípios
Ao incorporar a preocupação com a
sustentabilidade à sua gestão, o Real tornou-se
referência entre as instituições financeiras
Daniella Camargos

O
S BANCOS COSTUMAM SER
escolhidos pelos clien-
tes com base em aspec-
tos palpáveis, como as
vantagens que oferecem
nas taxas cobradas em
empréstimos ou os limi-

tes concedidos no cheque especial. Li-
to Rodriguez, sócio da rede de lavagem
a seco de automóveis DryWash, consi-
derou mais um item na hora de abrir
uma conta corrente para sua empresa:

a conduta responsável. "Se um banco
tem práticas sustentáveis, provavelmen-
te se preocupa de verdade com o clien-
te", diz Rodriguez — que, no passado,
quando a empresa de seu pai enfrentou
dificuldades, teve más experiências com
instituições financeiras. O eleito foi o
Banco Real. Ao fazer um levantamen-
to no mercado sobre as condições de
microcrédito para seus franqueados, Ro-
driguez ficou surpreso com a atenção
que recebeu da instituição. "Um execu-

tivo do banco visitou a Dry- Wash pa-
ra conhecer o negócio e certificar-se de
que nós também adotávamos práticas
responsáveis", afirma. "Nunca tive es-
se tratamento com outro banco."

O episódio revela a postura que o
Real vem buscando adotar no dia-a-dia
dos negócios: colocar — de verdade —
a satisfação do cliente em primeiro lu-
gar. Uma das primeiras iniciativas foi
mudar o sistema da central de relacio-
namento, substituindo as frases feitas
da gravação por um atendimento mais
próximo dos atendentes. "As necessi-
dades das pessoas mudam diariamente
e, com elas, os serviços e produtos",
afirma Fábio Barbosa, presidente do
Real. "Por isso, o relacionamento com
o cliente precisa ser dinâmico." Com
esse propósito, ele criou, em julho de
2006, um conselho de clientes. Forma-
do por 12 correntistas, ele se reúne a ca-
da dois meses na presença do próprio
Barbosa e de alguns diretores. Os exe-
cutivos não participam das conversas
— apenas escutam o que os clientes têm
a dizer para, depois, discutir oportuni-
dades de melhoria.

Barbosa vem buscando inspirar a in-
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corporação da preocupação com a sus-
tentabilidade em todas as estratégias e
áreas do Banco Real. Em 2001, ele criou
a diretoria de responsabilidade social.
Mais tarde, estabeleceu a diretoria de edu-
cação e desenvolvimento sustentável, pa-
ra garantir que a formação dos funcio-
nários se dê com base nesses novos con-
ceitos. Nos últimos quatro anos, diver-
sos grupos de trabalho dedicaram-se à

implementação de pro-
jetos, como a inclu-

são de critérios so-
cioambientais na
aprovação de finan-
ciamentos ou a cria-
ção do fundo Ethi-
cal, cuja carteira é

composta ape-
nas de empre-
sas responsá-
veis do ponto
de vista social.

A nova estratégia de relacionamento com
fornecedores virou referência mundial
dentro do grupo ABNAmro. Executivos
de sedes do banco nos Estados Unidos,
no Reino Unido e na Holanda estiveram
no Brasil para conhecer de perto o traba-
lho, que consiste em avaliar os fornece-
dores de acordo com critérios que esti-
mulem práticas responsáveis. A avalia-
ção socioambiental começou como meio
de disseminar os valores do banco entre
os fornecedores e, depois, transformou-
se em critério de seleção.

"O desenvolvimento sustentável dei-
xou de ser um assunto reservado a am-
bientalistas e passou a fazer parte dos ne-
gócios", afirma Barbosa. "Toda empre-
sa deve ter responsabilidade e fazer sua
parte." Além de considerar o impacto so-
cioambiental no desenvolvimento de pro-
dutos e serviços, o banco disponibiliza
em suas dependências coletor para reci-
clagem de papel e de copos plásticos e

O desenvolvimento
sustentável deixou de
ser um assunto reservado
aos ambientalistas e
chegou às empresas

Fábio Barbosa — presidente do Banco Real

utiliza papel reciclado em 95% dos pro-
dutos impressos, incluindo cartão de vi-
sita dos funcionários, formulários de aber-
tura de conta e envelopes dos caixas ele-
trônicos. Seu comprometimento com a
sustentabilidade impressionou o Interna-
tional Finance Corporation (IFC), braço
financeiro do Banco Mundial, que, por
meio de um acordo realizado em 2004,
garantiu 51 milhões de reais para a car-
teira de financiamento sustentável da ins-
tituição. Foi a primeira vez que um ban-
co conquistou autonomia para realizar a
análise de risco socioambiental, geral-
mente feita pelo próprio IFC. •
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Text Box
Fonte: Guia Exame de Boa Cidadania, p.34-35, dez. 2006.




