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Resumo 

Essa pesquisa tem como intuito estudar o conceito de responsabilidade social 
empresarial em instituições financeiras, por meio de uma pesquisa bibliográfica e 
descritiva. A primeira para buscar as origens do termo responsabilidade social 
empresarial e suas  respectivas linhas de estudo e definição e formas de 
engajamento com os stakeholders em uma instituição financeira. A pesquisa 
descritiva será utilizada para basear o estudo de caso com o Bando Itaú, uma vez 
que o objetivo da instituição é tornar-se o banco líder em performance 
sustentável. Com isso, será analisado o alinhamento das práticas de 
responsabilidade social empresarial, com a estratégia empresarial da instituição. 
 
Palavras-chave: RSE; Stakeholders; Instituições Financeiras; Banco Itaú.  
 
A Responsabilidade Social Empresarial 

 O conceito de Reponsabilidade Social Empresarial (RSE) é o termo que 

mais abrange todos os tipos de empresa, visto que existem muitos outros termos 

relacionados com a RSE (BARBIERE; CAJAZEIRA, 2012). Entretanto, há um termo 

que, segundo Barbiere e Cajazeira (2012), abrange todos os outros, que é o 

Desenvolvimento Sustentável, que se traduz como pensar globalmente e agir 

localmente. O conceito de stakeholders personaliza a responsabilidade social, pois 

nomeia todos aqueles grupos que influenciam ou são influenciados pela empresa. 

Essa participação dos stakeholders nos negócios da empresa pode ser firmada com 

um contrato explícito, como proprietários, funcionários e cliente, mas pode 

também ser firmada com um contrato moral, como a própria relação empresa-

sociedade (CARROLL, 1991).  
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 Segundo Keith (1973), é obrigação da empresa avaliar, nas suas decisões, 

os efeitos sobre o sistema externo, realizando benefícios sociais somado aos ganhos 

econômicos da empresa. As empresas necessitam coexistir com a sociedade, em 

uma relação de trocas mútuas. As organizações precisam abastecer o mercado, 

criar riquezas, gerar emprego, inovar, para sustentar suas atividades e, assim, 

contribuir para a manutenção da sociedade (NARWAL, 2007). Segundo Oliveira 

(2008), uma alternativa para aplicar a RSE é dialogando com seus stakeholders e 

atendendo suas necessidades e interesses aos poucos, sempre balanceando o que as 

partes interessadas precisam com o que a empresa pode fornecer, ou seja, 

demonstrando uma forma, mesmo que sutil, de comprometimento.  

Para Ashley (2005), 
ser socialmente responsável implica, para a empresa, valorizar seus 
empregados, respeitar os direitos dos acionistas, manter relações de boa 
conduta com seus clientes e fornecedores, manter ou apoiar programas de 
preservação ambiental, atender à legislação pertinente à sua atividade, 
recolher impostos, apoiar ou manter ações que visem diminuir ou eliminar 
problema sociais nas áreas de saúde e educação e fornecer informações 
sobre sua atividade. Em resumo, a empresa deve ter os conceitos de ética 
e transparência como os princípios básicos de sua conduta (ASHLEY, 2005). 
 

As Teorias da RSE 

 A teoria do Acionista (Stockholder) tem como principal contribuinte 

Milton Friedman, o qual acreditava que a função da empresa era gerar lucro para 

seus acionistas e que a responsabilidade social era um ato oriundo de pessoas 

físicas e não de corporações. Para ele, os recursos da empresa devem ser aplicados 

com a finalidade de gerar lucro e qualquer outro fim era condenado pelo mesmo 

(BARBIERI; CAJAZEIRA, 2012). Ao perseguir seus próprios interesses, o indivíduo, 

muitas vezes, promove o interesse da sociedade muito mais eficazmente do que 

quando tenciona promovê-lo. Nunca ouvi dizer que tenham realizado grandes coisas 

para o país aqueles que simulam exercer o comércio visando o bem público (SMITH, 

1988). 

 Essa linha de raciocínio era partilhada por Friedman, que também via 

nas responsabilidades econômicas da empresa, uma forma de beneficiar a 

sociedade com seus produtos e serviços. Além disso, Friedman dizia que os 

acionistas é que deveriam dizer o que fazer com o dinheiro e não os gestores, além 

destes não serem especializados em gestão social (OLIVEIRA, 2008).  
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 A segunda teoria é denominada como a Teoria do Contrato Social, a qual 

teve início no século XVII. O principal tema da teoria é o julgamento ético, ao qual 

as empresas estavam sempre sujeitas, assim como os indivíduos. A pertinência da 

ética empresarial, contudo, é saber conciliar o que é ideal e o que é possível, não 

permitindo, porém, a ausência da prática ética (GOMES; MORETTI, 2007). Os 

termos principais do contrato social, utilizados na teoria, são o bem-estar e a 

justiça, pois os membros da sociedade autorizarão a existência da empresa 

somente se ela trouxer benefícios para eles e se ela concordar em ficar dentro dos 

limites legais (BARBIERI;  CAJAZEIRA, 2012). 

 A teoria estratégica, por sua vez, é apoiada por Carroll (2003) que 

afirma que as responsabilidades econômicas e legais das empresas são necessárias, 

as éticas são esperadas e as filantrópicas, desejadas. A responsabilidade ética são 

atitudes que não são codificadas em lei, pois são valores e expectativas dos 

stakeholders e aquilo o que eles acham justo e coerente para respeitar os direitos 

morais das partes interessadas (CARROLL, 2015). Dessa forma, a RSE passou a ser 

composta por essas quatro responsabilidades para abranger todos os ramos de 

negócio, pois era preciso que os empresários aceitassem o conceito (CARROLL, 

1991). 

 A última teoria, chamada de Teoria das Partes Interessadas 

(Stakeholders), é oriunda de novos questionamentos a partir das preocupações com 

o bem-estar humano, com o meio ambiente e com forte influência das empresas. 

De acordo com Barbieri e Cajazeira (2012), não se deve considerar, como 

stakeholders, apenas aqueles diretamente envolvidos nas atividades empresariais, 

pois eles já estão incluídos na gestão convencional e são essenciais para o bom 

desempenho da empresa. Com isso, todos se tornam partes interessadas das 

organizações, até mesmo o meio ambiente, que possui diversas organizações que o 

defende. Portanto, é preciso considerar qualquer grupo que possa manifestar 

interesses pela empresa. 

 Segundo Franciara Maria de Oliveira (2006), a Responsabilidade Social 

Empresarial, na visão estratégica, tem como base os estudos realizados por Philip 

Kotler e Nancy Lee (2005), no livro chamado “Corporate Social Responsibility – 

Doing the most good for your company and your cause”. O livro discorre sobre seis 
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estratégias para desenvolver a sociedade de forma sustentável, por meio de uma 

causa, são elas: 

a) Filantropia estratégica é a doação feita por parte da empresa para uma 

instituição de caridade que possua uma causa específica, trazendo uma melhoria 

na imagem e boa reputação. 

b) Voluntariado Corporativo baseia-se nas motivações dos colaboradores e 

parceiros a ponto desses apoiarem, juntamente com a empresa, as causas da 

comunidade local. 

c) Marketing Social Corporativo está relacionado com a mudança de 

comportamento da empresa para que haja uma melhora na saúde pública, na 

segurança, no meio ambiente e no bem estar da sociedade.  

d) Marketing Causa Social é a doação feita pela empresa, baseada na venda 

de um produto, fazendo com que o fluxo de vendas aumente, tanto para esse 

produto como para outros da empresa. 

e) Patrocínio está diretamente ligado com a finalidade da empresa em 

aumentar a conscientização e o interesse sobre uma causa social. 

f) Ação Social Responsável conduz práticas de negócio e investimento para 

apoiar uma causa social, ligada ao meio ambiente e o bem-estar da comunidade. 

 

A RSE no setor bancário e a institucionalização do conceito 

 Os bancos, em todo o mundo, têm um efeito catalisador sobre as outras 

indústrias, uma vez que as compras, a concessão de empréstimo e também o seu 

peso político influenciam os fornecedores, clientes e diversos outros públicos de 

interesses (VILAR; SIMÃO, 2014). O setor bancário nomeia a RSE como Serviço 

Comunitário Bancário, termo o qual foi introduzido em 1973 pelos próprios 

bancários, para apoiar grupos dos setores mais fracos e oprimidos da sociedade, 

seja no âmbito da atividade bancária ou não. O setor foi um dos primeiros a 

aceitarem que os recursos humanos e financeiros devem cumprir um papel social 

(NARWAL, 2007). 

 De acordo com a International Finance Corporation, há uma crescente na 

implementação de RSE nos bancos, fazendo com que eles considerem cada vez 

mais a sustentabilidade em seus negócios por ela aumentar a credibilidade; 

melhorar a reputação; atender a demanda dos investidores e dos clientes; reduzir 
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os riscos; aumentar o valor para os stakeholders e melhoras os retornos (RELANO; 

PAULET, 2012). Além desses benefícios que um banco pode adquirir com a RSE, 

têm-se a imagem favorável, reputação socialmente responsável e preferências do 

consumidor perante o banco com práticas de RSE (SCHARF; FERNANDES, 2012).  

 As duas formas das instituições financeiras cumprirem o papel social são: 

o banco, por ser um cidadão corporativo, deve dirigir os benefícios para os 

desfavorecidos e menos afortunados membros da sociedade; e os membros da 

equipe bancária devem entender os anseios e aspirações do público em sua volta, 

para tentar remover lacunas sociais (NARWAL, 2007). 

 De acordo com Cruvinel (2009), em 2003, um importante passo foi dado, 

visto que dez dos maiores bancos como ABN Amro Real, Citigroup, Credit Suisse e 

WestLB, assinaram os Princípios do Equador que eram formados por regras e 

critérios que obedeciam critérios ambientais e de responsabilidade social, para a 

concessão de crédito, visto que muito se era usado para financiar projetos no quais 

os financiadores assumiam os riscos do negócio. A cada ano, todos os bancos que 

tiverem adesão aos Princípios devem publicar um relatório anual sobre a 

performance da implementação. 

 Em 2002, outro documento foi desenvolvido: a Declaração do 

Collevecchio, que relatava o papel do setor financeiro em promover a 

sustentabilidade, transparência, prestação de contas e governança corporativa, 

convidando as instituições financeiras à aceitar seis compromissos. 

 

COMPROMISSOS DA DECLARAÇÃO DE COLLEVECCHIO 
PASSOS PRÁTICOS 

Compromisso com a sustentabilidade 
Redefina sua missão; avalie sua carteira de ativos; redefina sua estratégia; desenvolva políticas 
setoriais e regionais ou nacionais; desenvolva políticas para questões específicas; capacite, treine, 
motive e recompense funcionários; favoreça a inovação. 

Compromisso ‘de não provocar dano 
Redefinição de risco; padrões mínimos; defina o espoco de políticas; sistema de gerenciamento de 
risco ambiental e social; implemente, implemente, implemente... 

Compromisso com a responsabilidade 
Aceite a responsabilidade por seus impactos indiretos; desenvolva orientações sobre responsabilidade; 
apoie a legislação de passivos sociais e ambientais; assegure práticas justas e inclusivas de 
financiamento no varejo; apoie soluções para a crise de endividamento de países em 
desenvolvimento; aceite a responsabilidade em sua esfera de influência. 

Compromisso com a prestação de contas 
Consulte sobre suas políticas, assegure divulgação adequada de informação; assegure o 
consentimento livre, prévio e informado; estabeleça um mecanismo de ouvidoria; apoie a 
regulamentação do setor financeiro nas questões sociais e ambientais. 

Compromisso com a transparência 
Relatório anual de sustentabilidade; transparência nas políticas e na implementação; revele detalhes 
de clientes importantes. 
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Compromisso com a sustentabilidade dos mercados e da governança 
Apoie a transparência da indústria extrativa; apoie a regulamentação do setor financeiro nas questões 

sociais e ambientais; evite paraísos fiscais; inclua questões ambientais e sociais na análise de 
investimentos; invista em iniciativas setoriais; negocie em moedas e derivados. 

Tabela 1: Passos práticos da Declaração de Collevecchio. 
Fontes: Amazzonia, 2008b; Cuoco, 2007. 
 

 Para disseminar e sedimentar o conceito de RSE dentro dos bancos, é 

preciso que ele passe a compor a estrutura da organização, até se tornar ‘natural’, 

generalizável e independente dos indivíduos. Porém, esse processo pode sofrer 

avanços ou retrocessos, o primeiro pela possibilidade dele ser abandonado em 

decorrência de alguma demanda e o segundo por ele poder alcançar um estado 

permanente, fazendo com que a organização ganhe legitimidade. Para analisar, 

então, os processos de cada banco, Cruvinel (2009) separou três arranjos: 

• Área específica criada para tratar da RSE:  

A prática social nas estruturas da organização se materializa quando se cria áreas 

direcionadas para a responsabilidade social, indicando a institucionalização da 

prática social, já que se está direcionando recursos nesse arranjo. 

• Publicação e divulgação do balanço social:  

Há diversas pressões de diferentes naturezas sobre as organizações para que seja 

elaborado e publicado o balanço social, sendo ele, então, uma prova fundamental 

para a divulgação da institucionalização da práticas de RSE. 

• Inserção de informações específicas sobre o tema nos websites: 

Ao inserir em seus sites referências sobre RSE ou qualquer tema relacionado à ela, 

fica evidente o interesse que a sociedade tem pelo tema e também a 

institucionalização do mesmo na organização. Dessa forma, os bancos informam a 

sociedade que estão inseridas no movimento, criando ainda mais legitimidade para 

os mesmos.  

 Cruvinel (2009) separou dois grupos de ações, em relação aos 

comportamentos de RSE: o organizacional e o produtos/negócios. O primeiro 

baseia-se nas questões ligadas à toda organização produtiva e o segundo engloba a 

responsabilidade social da gestão do negócio bancário, tanto nas operações de 

crédito como nos investimentos. No grupo Organizacional, tem-se três aspectos 

relevantes: as ações direcionadas à comunidade, chamadas de ação social, que 

está deixando de ser assistencialista para ser negócio sustentável; ações para os 

fornecedores; e ações para o meio ambiente. 
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GRUPO ORGANIZACIONAL 
Ação / Prática Público 

Beneficiário 
Discurso de 
Justificação 

Interesses Prova 
Associada 

Ação Social Comunidade Melhor as condições de 
vida da população 

Estabilidade social 
Imagem 

Balanço social 

Programas de 
Voluntariado 

Comunidade Melhoras as condições 
de vida da população 

Motivação dos 
colaboradores 

Imagem 
Estabilidade social 

Balanço social 

Fornecedores Toda a sociedade Disseminação das 
práticas de RSE 

Fornecedores mais 
sólidos 

Balanço social 

Melhoria do 
Atendimento ao 

Cliente 

Clientes Cidadania 
Direitos do consumidor 

Clientes-alvo 
Imagem 

Número de 
reclamações no Banco 

Central 
Políticas de RH Colaboradores Cidadania 

Direitos do consumidor 
Desempenho 

Motivação dos 
colaboradores 

Cultura mais sólida 

Índice de rotatividade 

Ecoeficiência Meio ambiente Preservar recursos 
naturais para as atuais 

e futuras gerações 

Reduzir custos 
Imagem 

Balanço social 

Diversidade Todos os públicos, 
principalmente 
colaboradores, 

clientes e 
comunidade 

Democratizar as 
relações, acabar com 

preconceitos e 
problemas estruturais 

no Brasil 

Imagem Balanço social 

Tabela 2. Grupo Organizacional: ações socialmente responsáveis relacionadas às partes interessadas. 
Fonte: Cruvinel, 2009. 
 

 Já no grupo Produtos/Negócios foram analisados, por Cruvinel (2009), os 

critérios socioambientais para concessão de crédito e os fundos de investimento 

socialmente responsáveis.  A concessão de crédito foi fortemente discutida a partir 

da assinatura dos Princípios do Equador, em 2003, e também do Protocolo Verde, 

revisado em 2008, que visa definir políticas e práticas bancárias que sejam 

multiplicadoras e exemplares no contexto da responsabilidade socioambiental e do 

desenvolvimento sustentável. Esse documento traz cinco princípios básicos, 

segundo a BNDES (2011):  

• Financiar o desenvolvimento sustentável, através de linhas de crédito e 

programas que tenham a finalidade de promover a qualidade de vida da população, 

o uso sustentável dos recursos naturais e a proteção ambiental.  

• Considerar os impactos e custos socioambientais na gestão de ativos e 

nas análises de risco de clientes e projetos de investimento; 

• Promover o consumo sustentável de recursos naturais e de materiais 

derivados nos processos internos; 

• Informar, sensibilizar e engajar as partes interessadas nas políticas e 

práticas de sustentabilidade; 

• Promover a harmonização de procedimentos, cooperação e integração 

entre organizações signatárias destes princípios. 
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 Com isso, o acordo está colaborando para o aumento da preocupação dos 

bancos, institucionalizando cada vez mais a responsabilidade social em seus 

negócios, mesmo que muitas instituições financeiras utilizem do acordo para 

valorizar simbolicamente o banco, ou seja, atendendo a uma expectativa social e 

do mercado. 

GRUPO PRODUTOS/NEGÓCIOS 
Ação / Prática Público 

Beneficiário 
Discurso de 
Justificação 

Interesses Prova 
Associada 

Microfinanças População de 
baixa renda e/ ou 

sem acesso aos 
serviços 

financeiros 

Democratização do 
acesso aos serviços 

financeiros 

Expandir a base de 
clientes 
Imagem 

Cumprimento da 
regulamentação, no 

que se refere ao 
microcrédito 

Possuir programa 
específico 

Critérios 
socioambientais na 

concessão de 
financiamentos 

Meio ambiente Procedimentos mais 
rígidos para concessão 

de financiamento 
evitando-se, então, 

problemas ambientais 

Imagem 
Mitigação de risco 
de crédito e legal 

Tese de 
corresponsabilidade 

embiental 

Princípios do Equador 
Rating de tomadores 

de recursos 

Fundos de 
investimentos 
socialmente 
responsáveis 

Sociedade como 
um todo 

Disseminação da 
prática de RSE 

Atender demanda 
de clientes 

institucionais 
Imagem 

Criação de 
manutençãoo do 

fundo 
Compor os índices de 

sustentabilidade 
Outros produtos 

socialmente 
responsáveis 

Públicos diversos Atender a grupos 
minoritários 

Incentivar ações 
ecologicamente 

corretas 

Imagem 
Atender clientes 

Aumentar o volume 
de empréstimos 

Diversos 

Tabela 3. Grupo Produtos/negócios: ações socialmente responsáveis relacionadas ao negócio bancário. 
Fonte: Cruvinel, 2009. 
 
Metodologia 

 Com a intenção de verificar as preposições P1:Uma empresa de serviços 

financeiros possui práticas de RSE diferentes de uma empresa de produtos; P2: As 

práticas de responsabilidade social empresarial do Banco Itaú estão alinhadas com 

a estratégia de marketing da empresa, foi utilizado o método de estudo de caso 

com o qual é possível explicar um determinado fenômeno com a exploração intensa 

de uma unidade de estudo, sendo caracterizado como estudo de caso holístico 

(LIMA, 2008). O primeiro tipo de pesquisa realizado foi o bibliográfico que é 

caracterizado pela consulta de fontes distintas de informação escrita, que 

assumem o papel de apoio ao pesquisador no contexto de análise de uma 

problemática (LIMA, 2008) e que busca conhecer e analisar as contribuições 

científicas já existentes sobre um assunto específico (CERVO et al, 2007).  
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 Para a localização desses dados e informações foram visitados os bancos 

de dados Emerald e Jstor, localizando autores e textos que decorrem sobre o tema; 

sites confiáveis de instituições que exploram assuntos de respectivas áreas de 

especialização e o site do objeto de estudo, no caso, o Banco Itaú, para a análise 

do Relatório de Sustentabilidade da instituição. Para selecionar o material 

bibliográfico que originou a revisão da literatura disponível sobre o tema, foram 

utilizados alguns dos critérios sugeridos por Lima (2008), como a priorização dos 

títulos originais e dos autores renomados no assunto. Na busca pelos artigos das 

bases de dados já citadas, as palavras chaves foram “Corporate Social 

Responsibility”, “Bank” e “Marketing”, priorizando os autores renomados como 

Ashley, Carroll, Freeman, Mcwilliams, Siegel, Preston e Post.  

Após isso, foi realizado uma pesquisa de campo direta intensiva utilizando a 

entrevista como técnica de coleta de materiais.  

 No dia 15 de janeiro de 2016, às 21 horas, foi realizada a entrevista não-

estruturada com Theo Cardinali, diretor de arte da agência de publicidade 

África/SP, com duração de 36 minutos e com o objetivo de entender o processo 

criativo das campanhas publicitárias de sustentabilidade, do Banco Itaú. Com a 

mesma finalidade, foi entrevistada Uli Oliveira, assistente de planejamento da 

agência África/SP, no dia 6 de janeiro de 2016, às 16 horas, com duração de 26 

minutos. A entrevista estruturada realizada com Isadora Fenili, superintendente de 

sustentabilidade do Banco Itaú e com Renata Deak, analista de sustentabilidade do 

Banco Itaú, foi realizada no dia 19 de janeiro de 2016, às 14:30, com duração de 32 

minutos. O roteiro foi desenvolvido a partir das teorias dos autores estudados na 

pesquisa bibliográfica, sendo elaboradas perguntas que esclareçam se o Banco Itaú 

realiza práticas essenciais para uma performance sustentável. 

Pergunta Referências 

1 Estratégias de RSE de Philip Kotler e Nancy Lee (2005) 

2 Os Três Arranjos de Cruvinel (2009); Declaração de 
Collevecchio 

3 Cinco Princípios Básicos da BNDES; Declaração de 
Collevecchio 

4 ; 5 Grupos de Ações Socialmente Responsáveis de 
Cruvinel (2009) 

6; 8 Declaração de Collevecchio 

7 Estudo Global da APCO Worldwide 

Tabela 4: Perguntas do questionário e suas referências. 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Dessa forma, juntamente com as informações coletadas no Relatório Anual 

do banco, as ações de RSE foram avaliadas por meio das perguntas da pesquisa, 

verificando cada item das teorias dos autores, o que pode ser visto na tabela 4. 

Para que fosse possível uma análise de todas as informações coletadas durante a 

pesquisa, foi feito uma triangulação de dados, integrando as descobertas da 

pesquisa bibliográfica, das entrevistas, do Relatório de Sustentabilidade do Banco 

Itaú e das campanhas publicitárias de sustentabilidade da instituição. Com isso, 

tornou-se possível a avaliação e conclusão da pesquisa, em relação aos objetivos e 

preposições da mesma. 

 

Resultados 

Tendo em vista as seis estratégias já citadas de Philip Kotler e Nancy Lee, o 

Banco Itaú realiza Voluntariado Corporativo, Marketing Social Corporativo, 

Patrocínio e Ação Social Responsável. Isso é justificado pelas três causas que o Itaú 

apoia, sendo elas o uso consciente do dinheiro, a educação e a cultura. Essa 

mudança de comportamento do Banco para possibilitar uma melhora no meio-

ambiente e no bem estar da sociedade pode ser percebida com a afirmação de Uli 

Oliveira, assistente de planejamento da agência publicitária África/SP, que a 

campanha “Isso Muda o Mundo” foi criada pra mostrar para as pessoas que o banco 

também está do lado delas, entregando iniciativas pra entender que o banco não é 

oportunista, uma vez que entrega para a sociedade o que ela investe nele.  

 A segunda causa, a educação, tem como meta a educação básica de 

qualidade para todas as crianças e jovens do país. Para isso, foi criada a Fundação 

Itaú Social e o Instituto Unibanco. O Instituto Unibanco surgiu em 1982, para apoiar 

projetos de terceiros, mas, em 2012, redirecionou a sua atuação para a educação, 

com projetos como Jovem de Futuro em redes públicas de grandes cidades.  A 

Fundação Itaú Social, por sua vez, foi fundada em 2000 e, hoje, lida com temas 

como educação integral, gestão educacional, avaliação econômica de projetos 

sociais e mobilização social. Com isso, é possível justificar a confirmação da prática 

do primeiro princípio básico do BNDES (2001), ao promover a qualidade de vida da 

população. 
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 A última causa do Banco Itaú é a cultura, por acreditarem que a arte  

ajuda a formar cidadãos que pensam em sua realidade de forma crítica. Segundo 

Theo Cardinali, diretor de arte da agência publicitária África/SP, uma das filosofias 

do Banco Itaú é tornar as pessoas mais conscientes, por meio da cultura, para criar 

um consumidor melhor e mais aberto a determinados assuntos. Para que fosse 

produzido conteúdo mapeado e incentivado as manifestações artístico-intelectuais, 

foi criado o Itaú Cultural, o qual contribui para a valorização da cultura na 

sociedade brasileira, buscando democratizar e promover a participação social.  

 Os três arranjos de Cruvinel (2009) são realizados pelo Banco Itaú, uma 

vez que a instituição criou áreas específicas de RSE, publica e divulga o balanço 

social em seu Relatório Anual e insere informações de sustentabilidade em seu 

website, por meio de seu portal de sustentabilidade.  Segundo o Relatório Anual do 

Itaú (2014), em 2014 a instituição integrou a gestão de sustentabilidade à gestão do 

banco, valorizando os projetos socioambientais na agenda dos próximos anos e 

monitorando esses projetos prioritários pelo processo corporativo de prevenção de 

riscos. O painel de gestão gerencia os projetos e faz com que haja um alinhamento 

entre a estratégia de sustentabilidade e as diretrizes da organização.  

 Analisando os dados coletados, foi possível identificar alguns passos 

práticos, inclusos na Declaração de Collevecchio, os quais o Banco Itaú pratica. O 

Compromisso com a Sustentabilidade é firmada pela missão da instituição que, 

segundo o Relatório de Sustentabilidade de 2014, é definida como: “Sermos a 

empresa líder em satisfação dos clientes e desempenho sustentável”, por meio das 

iniciativas ser o private bank li ́der em satisfação de clientes; acrescentar valor para 

clientes e acionistas oferecendo assessoria proativa completa e de longo prazo; 

continuar a investir em plataformas internacionais para aperfeiçoar serviços e 

atendimento para o cliente brasileiro e expandir a operação na América Latina; 

aumentar a eficiência operacional da plataforma por intermédio de investimentos 

contínuos em tecnologia e manter o foco na gestão de riscos e aspectos 

regulatórios.  

 Para cada stakeholder, o Banco Itaú enfatiza um dos três temas 

integrantes do Mapa da Sustentabilidade, sendo os temas: Diálogo e Transparência; 

Educação Financeira e Riscos e Oportunidades Socioambientais que são realizados 
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com quatro frentes de apoio, sendo elas a Governança e Gestão; Eficiência, Cultura 

e Incentivos. 

 De acordo com o Relatório Anual de 2014 do Itaú, o foco estratégico 

Diálogo e Transparência tem como objetivo entender as necessidades das pessoas, 

oferecendo conhecimento e soluções financeiras adequadas e proporcionando uma 

relação saudável com o dinheiro, seja por parte do indivíduo ou de uma empresa. A 

Educação Financeira, por sua vez, tem o intuito de desenvolver a sociedade, 

oferecendo conhecimentos e soluções financeiras adequadas.  

 Levando em consideração a grande influência que os bancos têm para 

constituir mudanças positivas na sociedade, o Banco Itaú gerencia os riscos e busca 

oportunidades de negócios, considerando tendências de mercado, regulamentações 

e a demanda de clientes e da sociedade. Dessa forma, a instituição adota políticas 

específicas e adere a compromissos voluntários, orientando as práticas das 

unidades de negócios, o que caracteriza o Compromisso “de não provocar danos” 

da Declaração de Collevecchio. No ano de 2014, as iniciativas do Itaú buscaram 

melhorar a integração social, ambiental e aspectos de governança nos negócios do 

banco, além de avaliar as oportunidade de negócios e facilitar a transferência de 

conhecimento socioambientais entre as áreas de negócios. Dessa forma, de acordo 

com Renata Deak, o principal objetivo da estratégia de sustentabilidade do Itaú é 

integrar as questões de sustentabilidade nos negócios.   

 O Compromisso com a Transparência da Declaração de Collevecchio 

também pode ser considerada como prática realizada pelo Banco Itaú, pelo fato de 

tomar como prática anual a elaboração e divulgação do Relatório de 

Sustentabilidade. Outra evidência teórica que também pode ser considerada como 

prática sustentável do banco é o terceiro princípio básico do BNDES (2001), que 

engloba questões de consumo sustentável de recursos naturais e materiais dos 

processos internos.  

 O consumo de energia, de água, de materiais e emissões estão 

relacionados com os impactos diretos do anco Itaú e por esse motivo, a instituição 

reduz e otimiza o uso desses recursos de forma racional. Em relação à água, foi 

elaborado um plano de resposta emergencial para racionamento de energia e água, 

para garantir o abastecimento e a continuidade dos negócios do banco. A energia 

elétrica também sofreu reduções em seu consumo, superando as metas estipuladas 
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para o ano de 2014. Em relação às omissões, o banco divulga, anualmente, o 

desempenho da gestão de emissões de gases efeito estufa, por serem signatários do 

Carbon Disclosure Project (CDP). Outro importante material muito utilizado pelo 

banco e que deve ter o seu descarte feito corretamente é o papel. Por isso, o Itaú 

vem reduzindo consideravelmente o uso de papel em suas operações internas. 

Campanhas como o Fatura Digital e o envio do extrato em PDF, contribuem para a 

redução do consumo. Além disso, 100% do papel impresso possui certificação FSC .  

 Com os dados coletados e já apresentados nesse capítulo, é possível 

averiguar as ações socialmente responsáveis relacionadas às partes interessadas 

presentes na tabela 2 de Cruvinel (2009), realizando ações sociais, programas de 

voluntariado, melhoria do atendimento ao cliente, políticas de RH e ecoeficiência. 

Já as ações socialmente responsáveis relacionadas ao negócio bancário, ligadas ao 

grupo de produtos resumido na tabela 3, são práticas recorrentes do Banco Itaú, 

visto que há ações de microfinanças, critérios socioambientais na concessão de 

financiamentos, entre outros produtos socialmente responsáveis.  

 De acordo com o Relatório Anual do banco, para a concessão de 

financiamentos, o Banco utiliza os Princípios do Equador como crite ́rio de ana ́lise 

de risco socioambiental, para identificar, mitigar e monitorar riscos, além de 

aplicar crite ́rios da Política de Risco Socioambiental do próprio banco para 

financiar projetos de menor porte. O mesmo ocorre com imóveis oferecidos como 

garantia, passando por análises ambientais, além do acompanhamento de clientes 

que possam estar envolvidos em atividades descritas na Lista de Atividades 

Proibidas. O financiamento de veículos e de imóveis também passa por avaliações 

de riscos socioambientais. 

 Com os dados apresentados a cima, os fatores críticos de sucesso 

executados pelo banco são visão e valores consistentes com as responsabilidades da 

empresa; prestação de informações; cooperação; orientação financeira da 

organização;  satisfação do cliente; marca organizacional; comprometimento dos 

funcionários com a RSE; normas sociais e fatores de impacto na comunidade; 

transformação das necessidades e expectativas das partes interessadas em 

estratégia de negócio; cultura organizacional; presença de um comitê de RSE, 

comprometimento da alta direção com a RSE; compartilhamento de conhecimento; 
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programa de voluntariado para colaboradores e envolvimento do conselho de 

administração.  

 Com a maioria dos fatores teóricos apresentados durante a pesquisa 

sendo executados pelo Banco Itaú, a instituição presencia diversos resultados 

positivos. No projeto Jovem do Futuro, foram avaliados os resultados de impacto e 

diversos alunos das escolas que foram atendidas tiveram um avanço significativo 

em sua aprendizagem, principalmente em matemática e língua portuguesa, 

principais disciplinas do projeto.  

 Segundo Renata Deak, as iniciativas do Itaú possuem métricas para 

serem avaliados os resultados. Um exemplo é a ecoeficiência, em que os números 

de consumo de materiais e recursos naturais diminuíram bastante nos últimos anos. 

Além disso, a analista afirmou que investidores denominados de Socially 

Responsible Investors (SRI) têm procurado o Banco Itaú por ele ser uma empresa 

com cunho socioambiental, uma vez que esses investidores procuram por empresas 

que possuem o pensamento sustentável, em detrimento das que não têm. As 

campanhas publicitárias também afetaram positivamente a sociedade e aos 

clientes em questão de imagem de marca, o que foi confirmado por Uli Oliveira, ao 

relatar que muitas pessoas relatam ter o sonho de serem clientes de Itaú. Theo 

Cardinali, por sua vez, afirmou que as campanhas do Itaú se destacam dos demais 

bancos, sendo sempre lembradas pelas pessoas. 

 Os índices e prêmios da instituição são resultados do trabalho e 

trajetória do banco, afirma Isadora Fineli. No site do banco, acessado em 2015, são 

relatados diversos reconhecimentos recebidos pelo Itaú e muitos deles são 

relacionados com a sustentabilidade da instituição. Em 2014, o Banco Itaú foi 

reconhecido como a empresa Mais Sustentável do Setor de Instituições Financeiras, 

Bancos e Seguradoras, pela segunda vez, pelo Guia Exame de Sustentabilidade. No 

mesmo ano, foi selecionado para integrar o Índice de Sustentabilidade Empresarial 

da BM&FBOVESPA (ISE), sendo que fazem parte do índice desde 2005. Além disso, 

pelo 15º ano consecutivo, foi selecionado para compor a carteira do Dow Jones 

Sustainability World Index (DJSI), sendo o único banco da América Latina que está 

presente no índice. Na Newsweek’s Green Rankings 2014, o Itaú ficou na 19ª 

colocação entre as empresas mais sustentáveis do mundo, sendo a primeira 

companhia brasileira e a segunda instituição financeira do mundo presente da lista 
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do ranking. O Prêmio ECO foi ganho pelo banco em 2014, na categoria Estratégia, 

Liderança e Inovação para Sustentabilidade. O prêmio foi promovido pela American 

Chamber of Commerce (Amcham), reconhecendo o Itaú como empresa que adota 

práticas socialmente responsáveis. 

Conclusão 

 A grande maioria dos conceitos teóricos que foram localizados na 

pesquisa bibliográfica, para a averiguação do alinhamento das práticas de RSE do 

Banco Itaú com a estratégia de marketing do mesmo, foi afirmada como práticas 

frequentes da instituição em estudo, sendo possível confirmar a segunda 

preposição dessa pesquisa.  

 Todos os dados e informações decorridos demonstram que o Banco Itaú 

está atualizado sobre os conceitos e aplicações de uma instituição financeira, 

ocasionando em um comportamento de responsabilidade social empresarial  muito 

consistente. Esse fato é justificado pela integração entre todos os stakeholders, 

para que o valor compartilhado esteja presente na cultura organizacional do 

banco. É evidente a preocupação do Itaú em transferir os conhecimentos 

sustentáveis dos líderes e da área de sustentabilidade, para todos os grupos de 

interesse e demais departamentos da instituição. O discurso sustentável permeia os 

diversos canais de comunicação e tem como finalidade, de fato, construir uma 

sociedade mais justa e igualitária, por meio de seu know-how. O lucro a curto 

prazo a qualquer custo é uma realidade distante do banco, visto que diversas 

campanhas publicitárias tem como intenção entregar ferramentas à sociedade para 

que ela mude comportamentos, mentalidade e veja o valor da sustentabilidade 

para o mundo e não só a venda de seus produtos. Todo o esforço de 

responsabilidade social não é superficial, apenas para tentar alavancar a imagem 

de marca, visto que diversas iniciativas internas e com importantes stakeholders 

são feitas para que o treinamento e entendimento de RSE sejam naturais na cultura 

dos colaboradores, para que eles passem a diante todo esse conhecimento, gerando 

valor compartilhado. 

 Por tanto, a sustentabilidade está integrada no negócio do banco, visto 

que financiamentos, microcréditos são avaliados com critérios de análise de risco 

socioambiental, para identificar e monitorar riscos, evidenciando ainda mais que a 

sustentabilidade está se tornando um fator intrínseco na entrega do serviço e 
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produto do Banco Itaú. Com isso, os resultados de recall, imagem de marca, 

prêmios e reconhecimentos do Banco Itaú demonstram que há uma evolução na 

performance sustentável da instituição que possui a tendência de melhorias e 

aperfeiçoamentos para que se torne natural a pauta sustentável em todas as 

questões do Itaú.  
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