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Com um discurso que prega valores sociais e a defesa do meio ambiente no dia-a-dia dos 
negócios, o executivo Fabio Barbosa, que assume em abril a presidência da febraban, fez do 
ABN Amro Real uma referência internacional em sustentabilidade. 
 
 
Eu não sou verde de jeito nenhum. Morro de 
receio desse rótulo.” O executivo paulista 
Fabio Barbosa, 52 anos, presidente do 
banco ABN Amro Real, tem um hobby: 
plantar árvores. Costuma se dedicar aos 
ipês e manacás durante os fins de semana, 
em sua fazenda no interior paulista. É lá 
também que, calçando uma botina amarela 
e com um chapéu de palha, cuida da 
plantação de café seguindo práticas 
ambientalmente responsáveis – como tratar 
a água usada para lavar os grãos antes que 
ela seja jogada no rio. Barbosa também 
trabalha pela conservação ambiental fora 
dos limites de sua propriedade. Ele foi uma 
das figuras do setor empresarial que 
ajudaram a fazer pressão pela aprovação do projeto de lei que regulamenta os critérios de 
proteção e uso do bioma Mata Atlântica, aprovado em 2006 após 14 anos parado no governo. 
Tempos atrás, na Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), participou do Projeto Cisternas, 
criado em parceria com a ONG Articulação do Semi-Árido para ajudar a contornar o problema 
da escassez de água na região.  

Em outubro do ano passado, Barbosa esteve com Al Gore, o ex-vice-presidente dos Estados 
Unidos que assumiu a missão de alertar o mundo para os riscos do aquecimento global. Numa 
cerimônia realizada no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, ele recebeu das mãos de Gore o 
Prêmio Eco de Gestão Empresarial para a Sustentabilidade, concedido ao Banco Real pela 
Câmara Americana. A incorporação de questões ambientais e sociais ao dia-a-dia da 
organização vem rendendo ao Real reconhecimentos importantes também fora do país. No ano 
passado, o banco recebeu do jornal inglês Financial Times o título de banco mais sustentável 
em mercados emergentes – com destaque pela intermediação da primeira negociação de 
créditos de carbono do Brasil. Também foi premiado pela Câmara Internacional de Comércio, 
em parceria com as Nações Unidas, por seu trabalho pelos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio.  

Com tudo isso, Barbosa não quer ser visto como um ativista que abraça árvores ou como 
banqueiro com alma de presidente de ONG. Responsável por adotar no Real a estratégia dos 
três Ps – people, planet e (atenção para o terceiro “p”) profit – ele quer provar que a 
combinação sócio-ambiental dá dinheiro e garantirá lucros para a organização ao longo do 
tempo. O executivo já atribui a ela parte do resultado financeiro do Real em 2006. O lucro 
líquido chegou a R$ 2 bilhões, um crescimento de 43% em relação ao ano anterior. Os ativos 
do banco aumentaram 60%, atingindo R$ 120,8 bilhões. Em meados de fevereiro passado, 
segundo a Austin Rating, o Real era o terceiro maior banco privado brasileiro, à frente do 
Santander e do Unibanco. O anúncio dos resultados do Real, nos primeiros dias de fevereiro, 
foi feito entre rumores de que o holandês ABN Amro, 130 maior banco do mundo em ativos e 
oitavo na Europa, estaria negociando a venda de parte de suas operações no exterior, 
possivelmente no Brasil. Os executivos do banco negam a negociação.  

 

 

 
Barbosa, flagrado no gesto recorrente de cofiar a barba:

“Só pensava em ir tão longe quanto possível” 



“As pessoas acham que ou você ganha dinheiro ou faz as coisas certas 
e respeita o meio ambiente”, diz Barbosa. “É um falso dilema.” Essa 
visão de negócios impregnada de valores éticos e preocupações sociais 
e ambientais – recentemente incorporada ao discurso de CEOs de 
corporações do mundo todo – vem sendo construída por Barbosa no 
Real há seis anos e transformou a experiência brasileira em referência 

para a matriz. “O ABN Amro Real do Brasil catalisou a entrada da sustentabilidade no nosso 
mapa”, disse a Época NEGÓCIOS Rijkman Groenink, presidente do conselho de administração 
do ABN Amro.  

De acordo com o americano Michael Porter, professor da Harvard Business School e um dos 
mais respeitados pesquisadores de estratégia, as pressões dos ativistas, da mídia e dos 
governos estão forçando as companhias a olhar com atenção os impactos de suas ações na 
sociedade. Num recente artigo na Harvard Business Review, Porter afirma que esse contexto 
transformou a responsabilidade social empresarial numa questão estratégica. Muitas 
empresas, de acordo com o autor, erram ao tratar o assunto como mera oportunidade para 
fazer marketing ou ao adotar ações que não têm qualquer relação com sua proposta de 
negócios. “A vantagem competitiva está em integrar as demandas da sociedade à estratégia e 
às operações”, diz Porter.  

Num setor notabilizado pela imagem controversa perante a opinião pública, Barbosa conseguiu 
criar uma aura de banco responsável, com princípios. “Fabio percebeu que houve uma 
mudança no comportamento do consumidor, que hoje considera atributos sociais e ambientais 
em suas decisões de compra, e transformou isso numa estratégia de adesão e de 
diferenciação”, afirma Helio Mattar, presidente do Instituto Akatu, entidade que prega o 
consumo consciente. O banco não foi exatamente pioneiro em adotar práticas sócio-
ambientais. Em 2000, o BBA Creditanstalt, depois adquirido pelo Itaú, desenvolveu 
procedimentos formais de avaliação de riscos sociais e ambientais para concessão de 
empréstimos. Em 2002, o Unibanco lançou um sistema de administração de riscos com 
critérios semelhantes. “O pioneirismo do Real foi colocar a sustentabilidade na gestão, em 
todas as áreas”, diz Mario Monzoni, diretor do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV-
SP. “Essa integração fez com que o banco se transformasse em líder do movimento dentro e 
fora do setor.”  

Nos últimos seis anos, o Real desenvolveu linhas de financiamento para companhias 
interessadas em melhorar seus padrões ambientais, criou “produtos sustentáveis” para 
pessoas físicas – como empréstimos para aquisição de aquecedor solar e conversão de 
automóveis para gás natural – e lançou um programa de microcrédito que chega hoje a 13 mil 
clientes de comunidades de baixo poder aquisitivo. Dezenas de companhias consideradas 
irresponsáveis – como madeireiras sem certificado de manejo ambiental e empresas com 
práticas de pesca predatória – foram excluídas da lista de clientes ou receberam ajuda para se 
adequar. Nos últimos dois anos, 3,5 mil empresas clientes tiveram suas práticas sociais e 
ambientais analisadas. “Descobrimos que as empresas com melhor pontuação no questionário 
sócio-ambiental são as que apresentam menor risco de crédito”, diz Barbosa. O Real também 
criou o primeiro fundo de investimentos socialmente responsável do Brasil, o Ethical. Desde 
seu lançamento, em 2001, o Ethical apresentou uma rentabilidade de 324%, ante 292% do 
Ibovespa no mesmo período. Para incentivar a criação de novos negócios, mais de 8 mil 
funcionários foram treinados em temas de sustentabilidade só em 2006.  
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Barbosa na entrega do Prêmio Eco 2006, quando recebeu o troféu das mãos  
de Al Gore, e em sua fazenda no interior de São Paulo: estratégia ambientalista 

Administrador de empresas formado pela Fundação Getulio Vargas de São Paulo, Barbosa 
iniciou a carreira na Nestlé, na Suíça. Ingressou no mercado financeiro pelo Citibank, onde foi 
executivo por sete anos. Foi trabalhar no ABN Amro em 1995, depois de ter sido presidente da 
subsidiária do Long-Term Credit Bank of Japan. No ABN, participou ativamente da compra do 
Banco Real, do empresário Aloísio Faria. Assumiu a presidência em novembro de 1998, após a 
aquisição, com o desafio de integrar duas culturas distintas. “O Fabio é um líder realmente 
voltado para as pessoas e foi identificado como o campeão do processo de transição”, diz 
Betania Tanure, professora da Fundação Dom Cabral. “Ele criou uma terceira cultura.” Informal 
e participativo, Barbosa foge do estereótipo clássico de banqueiro. Nos corredores do Real, é 
chamado pelo primeiro nome e pára para conversar com funcionários que o procuram para 
pedir opiniões ou resolver problemas sem hora marcada. Para conseguir transmitir sua 
mensagem aos 30 mil empregados, recorre exaustivamente a um conjunto de slogans. Um de 
seus preferidos: “Nós queremos é dar certo, fazendo a coisa certa, do jeito certo”.  

Desde o início a nova cultura foi fortemente marcada pela fixação de valores. “Fabio logo 
percebeu que poderia construir o novo posicionamento a partir da identidade”, diz o 
publicitário Ricardo Guimarães, da Thymus Branding, um dos responsáveis pela construção da 
marca do Real. “Eu nunca quis ser presidente de empresa, só pensava em ir tão longe quanto 
possível”, afirma Barbosa. “De repente eu estava ali, à frente de uma organização, porque 
tinha feito tudo certinho, sem transgredir nada. Por que não poderia falar isso abertamente? 
Achei que poderia ser uma referência para as pessoas.” Em sua experiência na Suíça, ele se 
identificou com o ambiente que valoriza a integridade e a excelência. Aos 28 anos, mudou-se 
com a mulher para Lausanne para cursar um MBA no IMD. Lá mesmo foi contratado pela 
Nestlé. “Desde muito jovem ele demonstrava maturidade e determinação”, diz Francisco 
Gracioso, presidente da ESPM, que há três décadas convive com o executivo. “Isso vem de sua 
família.”  

O bisavô materno, um imigrante português, foi dono de uma fazenda de café no interior de 
São Paulo. Com a crise de 1929, a família entrou em decadência financeira. O avô de Barbosa, 
do ramo dos Colletti, foi o único entre os irmãos que não vendeu sua parte da fazenda 
recebida como herança. Trabalhou duro e conseguiu dar uma formação decente aos filhos. O 
exemplo de que é possível sobreviver à adversidade veio também do outro lado da família, de 
Sebastião Barbosa, pai de Fabio. Gerente de uma tecelagem no interior paulista, ele também 
enfrentou dificuldades com o negócio e chegou a abandonar a faculdade de Direito para se 
casar. Mais tarde retomou os estudos para servir de exemplo aos filhos.  

Sebastião colocou os filhos em escolas da elite paulistana, como o colégio São Luiz. Mario, o 
primogênito, também chegou ao topo da carreira de executivo e hoje é presidente da Bunge 
Fertilizantes. É com ele que Fabio, o caçula, costuma cavalgar mangas-largas pela fazenda 
quando não está cuidando das árvores ou do cafezal. É na fazenda, durante os fins de semana, 
que o presidente do Banco Real recarrega suas energias. É lá também que volta às origens. A 
propriedade foi comprada quando já estava quase fechando outro negócio. Pesou na decisão o 
fato de alguns primos morarem na região.  



Meses depois, ele descobriu, surpreso, que adquirira uma parte das terras que haviam 
pertencido ao seu bisavô. A casa da sede era a mesma que sua mãe conhecera.  

No escritório do terceiro andar da sede do Real na avenida Paulista, dois quadros revelam um 
pouco da personalidade de Barbosa. À direita de sua organizada mesa de trabalho, um deles, 
pequeno, destaca uma frase de Ayrton Senna: “Eu não tenho ídolos. Tenho admiração por 
trabalho, decisão e competência”. Outro, maior, intitulado “Um Jeito de Ser”, lista oito 
aforismos atribuídos a Madre Teresa de Calcutá. Um deles diz: “Dê ao mundo o melhor de 
você, mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você assim mesmo”. Entre os 
objetos pessoais há uma pequena escultura de argila com bonequinhos, ao estilo nordestino, 
do time do Santos, do qual é torcedor. Na estante, há dois exemplares do livro O Banqueiro 
dos Pobres, biografia do indiano Muhammad Yunus, criador do primeiro banco de microcrédito 
do mundo, o Grameen Bank, de Bangladesh, e ganhador do Nobel da Paz. A experiência de 
Yunus serviu de inspiração para a criação da política de microcrédito do Real.  

A partir de abril, Barbosa ocupará a cadeira de presidente da Febraban. Pela primeira vez, a 
instituição será comandada por um representante de um banco estrangeiro. Sua indicação vem 
alimentando no mercado a expectativa de que ele vá colocar suas causas entre as prioridades 
da organização. “O movimento de outros bancos, que agora também falam em 
sustentabilidade, mostra que ele já contagiou o setor”, diz um consultor especializado no 
mercado financeiro. “Mas na Febraban o jogo é mais pesado.”  

Barbosa ainda tem desafios a vencer no próprio Real. “Precisamos ser mais eficientes em 
processo e atendimento”, afirma Fernando Martins, diretor de estratégia da marca. “Eles são 
líderes em sustentabilidade junto ao público formador de opinião, mas ainda precisam 
aprimorar seus sistemas”, afirma um alto executivo de um banco concorrente. Outro desafio é 
garantir a disseminação e a consistência das práticas sócio-ambientais em toda a organização. 
Numa visita de Época NEGÓCIOS a uma agência do Real próxima à sede do banco, uma 
atenciosa funcionária do atendimento não sabia dar nenhuma informação sobre o Fundo 
Ethical. Em seu dia-a-dia, Barbosa também se confronta com situações dramáticas, sobretudo 
para uma empresa comprometida com valores num país atordoado pela insegurança. Um 
episódio ilustrativo ocorreu em meados de 2005. Duas funcionárias de um posto bancário num 
hospital do Itaim Paulista, na periferia de São Paulo, foram demitidas depois de abrir o cofre a 
assaltantes. O marido de uma delas fora tomado como refém e estava sob a mira de armas. “A 
orientação no mercado financeiro é nunca pagar resgates, para inibir a ação dos bandidos, e 
demitir o funcionário que não cumprir a regra”, diz um ex-funcionário do banco. “Este é um 
assunto delicadíssimo. Temos o compromisso de proteger milhares de pessoas”, afirma 
Barbosa. O episódio mostra que o banco agiu contra suas pregações? Sua resposta, 
categórica: “Não”.  

A trajetória do banqueiro 
F A B I O   CO L L E T T I   B A R B O S A 

CARTÃO DE VISITAS -- Principal executivo do banco ABN Amro na América Latina e, a partir
de abril, presidente da Febraban. Membro dos conselhos de administração da Petrobras e da
Care Brasil, entre outros.  

FORMAÇÃO -- Graduado em administração de empresas pela FGV-SP, com MBA pelo IMD, na
Suíça.  

CARREIRA -- Trabalhou por 12 anos na Nestlé e por sete anos no Citibank. Foi presidente da
subsidiária brasileira do The Long Term Credit Bank of Japan.  

HOBBY -- Trabalhar na fazenda de café que mantém no interior de São Paulo – onde também
planta árvores.  
O mantra de Fábio 
 
Uma das marcas do presidente do Banco Real sãoa s frases que ele repete sempre
que fala sobre a forma de fazer negócios da instituição. As prinicpais:  



" O jogo é duro, mas é na bola, não é na canela "  

" Nós queremos dae certo, fazendo o certo, do jeito certo "  

" Se cada um mudar a rua ao lado, nós mudaremos o mundo "  

" Nosso modelo é o ganha, ganha, ganha: ganha o banco, ganha o cliente, ganha a sociedade"

  
Usamos o Real como exemplo 
Rijkman Groenink, presidente do conselho do ABN Amro, diz que a experiência
brasileira é referência para a matriz  

POR ANTONIO ALBERTO PRADO  

As políticas de sustentabilidade do Real são consideradas modelo 
para a organização? 
O ABN Amro Real catal isou a entrada da sustentabilidade no nosso mapa. 
Freqüentemente usamos a operação brasileira como exemplo. A abordagem 
adotada incentivou o desenvolvimento de políticas, como a de compras 
sustentáveis, que hoje são adotadas em todos os países onde temos 
operações. Na mesma época em que o Real se tornou ativo na adoção da 
sustentabil idade, nós, na matriz, começamos uma jornada semelhante. 
Iniciamos diálogos com ONGs e clientes para saber que questões ambientais, 
sociais e éticas eram importantes para eles. Em 2005, nosso consel ho aprovou uma estratégia
ambiciosa para acel erar a integração do desenvolvimento sustentável aos negócios no mundo 
todo. 

Os acionistas do ABN Amro apóiam essas iniciativas?  
A preocupação com a sustentabilidade faz sentido do ponto de vista de negócios. Descobrimos 
que incorporá-la à estratégia abre novas oportunidades – como intermediar negociações de 
crédito de carbono ou oferecer microcrédito em países com o Índia ou Brasil. A 
sustentabilidade também gera valor de outras maneiras. Ela aproxima os clientes, uma vez 
que os consumidores querem um banco que faça negócios de maneira responsável. Também 
resulta em engajamento dos funcionários, ampliando nossa capacidade de atrair, motivar e 
reter talentos. Finalmente, considerar aspectos sociais e ambientais também nos ajuda a 
reduzir nossos riscos. Por todas essas razões, os acionistas apóiam essa abordagem.  

 

 
Fonte: Época Negócios, n. 1, p. 130-136, mar. 2007. 
 


