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 Uma das maiores instituições financeiras do planeta, o Citibank dá às suas unidades ao redor 
do mundo muita autonomia em relação às políticas de responsabilidade social e meio 
ambiente. No Brasil esta liberdade, e um mercado que valoriza iniciativas em direção à 
sustentabilidade, estimulou a busca por modelos de gestão baseados em critérios de RSE. O 
primeiro passo foi uma reunião entre o CEO da instituição, Gustavo Marin, e a direção do 
Instituto Ethos, um caminho natural. Oded Grajew, Ricardo Young e Paulo Itacarambi 
direcionaram o esforço do Citi para a criação de um modelo de capacitação, realizado pelo 
UniEthos, voltado para a aplicação dos Indicadores de Responsabilidade Social (RSE), uma 
ferramenta criada pelo Instituto Ethos que possibilita um diagnóstico das ações realizadas ou 
planejadas por empresas e sua classificação dentro de critérios de RSE e sustentabilidade. 

"Já fazemos muitas coisas no Brasil em direções que podem ser classificadas como 
responsabilidade social, mas nos faltavam os critérios", explica Vanessa Pinsky, gerente de 
responsabilidade social corporativa do Citibank no Brasil. Para estabelecer esses critérios, o 
UniEthos trabalhou junto com a equipe de sustentabilidade do Citi em um projeto para levar os 
conceitos básicos da ação sustentável aos níveis de gestão da instituição. A primeira iniciativa 
foi um seminário para 20 pessoas, representando os diversos níveis de gestão, que durante 
dois dias trabalhou a aplicação dos Indicadores Ethos aos processos do banco. Deste seminário 
saiu o projeto de uma nova reunião, apenas com superintendentes, apenas para alinhar 
conhecimentos. "Fizemos isso em maio, quando mostramos aos gestores o resultado da 
aplicação dos Indicadores Ethos", explica Vanessa Pinsky. 

Ela conta que o banco tem mais de 15 anos de história em investimentos sociais, mas que 
essas atividades não tinham alinhamento com os processos de gestão. As ações são voltadas 
principalmente para o público interno e direcionadas para diversidade de gênero e inclusão de 
portadores de deficiência , entre outros temas. Agora o banco pretende estender sua ação 
para produtos inclusivos, com taxas diferenciadas, o que inclui um fundo de previdência 
privada que contribui com um percentual de sua taxa de administração para projetos 
relacionados à infância e, também, financiamento com critérios ambientais mais específicos. 

A gerente da instituição financeira acredita que o mercado financeiro tem um papel 
protagonista na criação de um novo modelo de desenvolvimento. O Citi em outros países tem 
trabalhado em processos de inclusão bancária, principalmente na Ásia, e educação financeira 
para o uso responsável do crédito. "No Brasil, estamos caminhando para levar os conceitos de 
atuação responsável a todos os níveis da organização", diz Vanessa. 

O banco está planejando levar a capacitação em responsabilidade social para toda sua equipe 
no Brasil, o que é um importante desafio, uma vez que o número de funcionários tem tido um 
crescimento importante. Vanessa avalia que a capacidade do banco em levar estes conceitos a 
todos os seus funcionários é determinante para que o Citi brasileiro torne-se referência em 
responsabilidade social entre seus pares globais. "O mercado bancário brasileiro está evoluindo 
muito rapidamente nesta direção", diz a executiva. A parceria com o UniEthos é considerada 
pelo banco como um passo importante para a construção dos conceitos e valores internos que 
vão ajudar a incorporar a responsabilidade social aos processos de gestão da instituição. 
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