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Atento à questão da sustentabilidade, o setor financeiro integra em suas estratégias de 
negócios ações e investimentos que promovem o desenvolvimento social, ambiental e 
cultural.  
 
Considerado uma das maiores referências do setor financeiro em ações ligadas à 
sustentabilidade, o Banco Real destaca-se pelo conteúdo e resultados de suas iniciativas.  
 
Tanto que, pelo terceiro ano consecutivo, conquistou, em 2008, a modalidade Gestão 
Empresarial para a Sustentabilidade do Prêmio Eco, da Câmara Americana de Comércio 
(Amcham) e Valor Econômico. “Existe um movimento de proporção global direcionando às 
empresas para integrar  a  sustentabilidade  nos negócios.  Há  muitas  empresas  que já 
perceberam isso e começaram a transformar seus negócios  por  convicção,  por  acreditarem 
que esse é um modelo necessário para  garantir  o  desenvolvimento sustentável do planeta”, 
enfatiza Linda Murasawa, superintendente de Desenvolvimento Sustentável do Grupo 
Santander Brasil (que integra os bancos Real e Santander). 
 
Dentre as ações de sustentabilidade do Banco Real está o Papa-Pilhas, programa de 
reciclagem de pilhas e baterias que teve início no final de 2006. 
 
No ano passado, foram tratadas 127 toneladas de material, quantidade três vezes superior à 
de 2007. Outra iniciativa é o Programa Amigo Real, criado em 2002 com base no Estatuto da 
Criança e Adolescente (ECA – Lei 8069), que possibilita aos cidadãos e empresas destinarem 
parte de recursos dedutíveis do Imposto de Renda aos Fundos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. Em 2008, 18 mil pessoas físicas e jurídicas contribuíram com aproximadamente 
R$ 4,7 milhões, valor que beneficia iniciativas sociais no Brasil. 
 
Conforme a executiva, desde que o Real passou a integrar a sustentabilidade de maneira 
mais estruturada em sua gestão a partir de 2000 notou-se aumento da identificação do 
cliente com a marca do Real. “Através de testes estatísticos, conseguimos identificar a 
relação entre sustentabilidade, imagem e atratividade. Isso prova mais uma vez que é 
possível se preocupar com as questões ambientais e sociais, e ter lucro”, enfatiza Linda. 
 
Triple bottom line 
 
Tendo em vista o tripé da sustentabilidade (ou triple bottom line) em que estão contidos os 
aspectos econômicos, sociais e ambientais, o HSBC realiza iniciativas para cada um desses 
segmentos. 
 
Conforme Marcelo Velloso, diretor de marketing do HSBC, no âmbito econômico há o “Seguro 
Verde”, lançado em 2007, iniciativa que vincula as apólices dos clientes a investimentos do 
banco na conservação de matas nativas. Segundo ele, nos primeiros 12 meses de 
implantação, a ação gerou investimentos de R$ 3 milhões em atividades de preservação. Já 
no aspecto ambiental, Velloso destaca o “HSBC Climate Partnership”, lançado em 2007 em 
resposta ao aquecimento global. “O programa prevê a preservação de fontes de água doce, 
redução das emissões de gases do efeito estufa, pesquisas sobre a biodiversidade em 
florestas tropicais e engajamento pessoal para transformar a atitude individual dos 
colaboradores”, diz o executivo. As ações do HSBC Climate Partnership mobilizarão US$ 100 
milhões ao longo de cinco anos, em parceria com o Fundo Mundial para a Vida Selvagem 
(WWF) e outras. 
 
Banco do Planeta 
 
Com a estruturação do Banco do Planeta em 2007, o Bradesco decidiu consolidar sua atuação 
em relação às ações de sustentabilidade realizadas pelo banco, reafirmando para a sociedade 
o compromisso e posicionamento da organização diante da questão.   
 



Segundo Luca Cavalcanti, diretor de marketing do Bradesco, o banco investiu no ano passado 
mais de R$ 115 milhões em projetos para o meio ambiente, educação, cultura, saúde, 
esportes e cidadania, além de R$ 220 milhões da Fundação Bradesco destinados à educação.  
Conforme o executivo, nos últimos 10 anos, a Fundação Bradesco (criada em 1956) atendeu 
1,4 milhão de alunos e teve investimento de mais de R$ 3 bilhões. “O Bradesco conduz 
iniciativas há mais de 50 anos, muito antes desse conceito vir à tona. A Fundação Bradesco 
tem o maior programa privado de ensino gratuito no Brasil”, afirma Cavalcanti. 
 
Mais recentemente, o banco também tornou-se co-fundador da Fundação Amazonas 
Sustentável (FAS), que prevê recursos de R$ 70 milhões em cinco anos envolvendo a 
conservação de uma área de 16,4 milhões de hectares da floresta. Outra iniciativa, por meio 
da parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica desde 1989, viabilizou o plantio, segundo 
Cavalcanti, de mais de 26,4 milhões de mudas nativas. 
 
Diálogo 
 
Integrante desde 1999 do Índice Dow Jones de Sustentabilidade (uma das principais 
referências mundiais para se avaliar as empresas mais sustentáveis do mundo), o Itaú 
também manifesta seu compromisso com a sustentabilidade disponibilizando produtos e 
serviços socioambientais.  
 
Segundo Sônia Favaretto, superintendente de sustentabilidade, comunicação interna e 
institucional do Itaú, o banco tem atualmente dois exemplos de finanças sustentáveis: o 
Fundo Itaú Excelência Social (Fies) que tem metade da taxa de administração do fundo 
destinada a projetos de entidades sociais, indicadas pelo conselho consultivo do fundo e o 
Fundo Itaú Ecomudança, lançado em 2007, e que destina recursos financeiros para projetos 
de redução de emissão de carbono. 
 
Conforme a executiva, o tema sustentabilidade ainda é um assunto relativamente novo e, por 
isso, exige a realização de eventos que promovam a troca e o aprimoramento de 
conhecimentos sobre a questão. “Neste sentido, entre as iniciativas que temos está o 
Diálogos Itaú de Sustentabilidade, realizado desde 2006, em que sempre trazemos 
especialistas e cases de empresas para um debate com públicos estratégicos com a finalidade 
de estimular a discussão”, ressalta Favaretto. 
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