
sustentabilidade chegou aos
departamentos de marketing e

às campanhas publicitárias das em-
presas. Um dos setores em que isso é
mais evidente é o financeiro. Observe
as propagandas dos grandes bancos
nos outdoors ou comerciais de TV. O
Banco do Brasil lançou a sua Agenda
21. Bradesco e Itaú falam de suas ações
sociais e do interesse recente pelo meio
ambiente. O ABN Amro Real tenta ex-
plicar de que maneira as relações entre
o banco, os funcionários e os clientes
podem ajudar a garantir o futuro. Os
bancos falam de compromisso social
e ambiental não só porque entendem
que serão cada vez mais cobrados
nessas áreas, mas também porque en-
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contraram aí uma oportunidade para
melhorar sua imagem - que, no Brasil,
nunca foi das melhores. O discurso
está claro. Mas e a prática? Uma pes-
quisa recém-concluída pela Fundação
Brasileira para o Desenvolvimento
Sustentável (FBDS) - feita em parceria
com o Institute for Management Deve-
lopment (IMD), na Suíça, e o Instituto
Coppead de Administração da UFRJ,
no Rio de Janeiro - mostra em que es-
tágio essas organizações estão na ado-
ção de ações efetivas para promover a
sustentabilidade. Entre dezembro de
2006 e agosto de 2007, a FBDS enviou
questionários a 127 executivos de 12
instituições financeiras e entrevistou
67 presidentes, diretores e gerentes
dos dez maiores bancos do país. O le-
vantamento confirma que as empre-
sas já acordaram para a importância
do tema (93% dos entrevistados afir-
maram que elas estão familiarizadas
ou muito familiarizadas com o concei-
to), mas aponta que ainda há muito a
fazer no desenvolvimento de produtos
e serviços socioambientais.

"O assunto está na agenda e as
práticas estão mapeadas, mas a im-
plementação não acontece com a
mesma velocidade", afirma Clarissa

Lins, diretora-executiva da FBDS.
A pesquisa analisou as práticas

dos bancos ern duas áreas: gestão
interna (que trata de aspectos como
diversidade ou divulgação da per-
formance socioambiental) e "finan-
ças sustentáveis" (que engloba, por
exemplo, a avaliação de riscos socio-
ambientais em financiamentos, a con-
cessão de microcrédito ou a criação de
fundos de investimento socialmente
responsáveis). É principalmente no
contexto das finanças sustentáveis
que os bancos ainda precisam avan-
çar. Dos dez maiores do país, apenas
um comercializa créditos de carbono.
Também somente um oferece seguros
ambientais. Práticas como a criação
de linhas de financiamento socioam-
biental são mais disseminadas - exis-
tem em cinco das instituições consul-
tadas. "Mas um aspecto importante
é a abrangência com que as práticas
são adotadas", afirma Clarissa. "Por
exemplo: os fundos de investimento
socialmente responsáveis existem (em
seis dos bancos pesquisados), mas, de
maneira geral, ainda representam um
percentual muito pequeno da carteira
total das instituições."

Outro item que ainda precisa ser
aprimorado é a utilização de ferra-
mentas para medir o desempenho
socioambiental. A pesquisa detectou
uma carência de indicadores, o que
compromete a prestação de contas
das empresas. O estudo também
apontou os maiores desafios dos ban-
cos - na percepção dos entrevistados
- na incorporação da sustentabili-
dade. Entre os principais desafios
citados estão ampliar o engajamento
dos funcionários, aumentar o valor
dos negócios socioambientais e me-
dir quanto as práticas voltadas para
a promoção da sustentabilidade in-
fluenciam os lucros. A pesquisa faz
parte de uma série de análises seto-
riais que a FBDS realiza há dois anos.
Já foram pesquisados os setores de
alimentos e bebidas, energia elétri-
ca, papel e celulose e sucroalcooleiro.
(CYNTHIA ROSENBURG)
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