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frente

Ranking elaborado pela M&E traz Bradesco, Itaú Unibanco,

Santander Real e Banco do Brasil entre os cinco melhores da América Latina

POR IOLANDA NASCIMENTO

brasileiras se destacam no cenário
latino-americano, mostra a última
pesquisa da consultoria Manage-
ment & Excellence (M&E) sobre os
bancos mais sustentáveis da região.
O ranking geral de 2009, que analisa
a aplicação de critérios de governan-
ça corporativa, responsabilidade so-
cial corporativa e sustentabilidade,
mostra quatro instituições do País
entre as cinco que dividem os três
primeiros lugares da lista. Na pri-
meira colocação, aparecem nova-
mente Bradesco e Itaú, este último
incorporando o Unibanco, a mesma
dobradinha líder do levantamento
no ano passado. Na segunda posi-
ção está o Santander, do México, e
dividindo a terceira posição encon-

tram-se o Banco do Brasil (BB) e o
Santander Real.

O estudo da M&E foi realiza-
do com os 40 maiores bancos de
capital aberto da América Latina,
segundo ranking elaborado pela
Economatica, e baseado em infor-
mações divulgadas pelas institui-
ções em seus sites ou publicadas na
mídia. "Informações relacionadas
com processos internos e gerencia-
mento de negócios não podem ser
medidas", afirma Angélica Blanco,
diretora da M&E no Brasil. A con-
sultoria analisou dados desses ban-
cos referentes a 152 critérios estabe-
lecidos para as três áreas avaliadas
e as instituições receberam pontua-
ções, que poderiam totalizar 100%,
de acordo com a adesão a cada uma
das questões. A média de aderência
das 40 instituições aos critérios do
ranking este ano ficou em 59,82%
no ranking geral, indicando uma

queda quando comparada aos
69,33% de 2008. Em relação à go-
vernança corporativa o percentual
médio caiu 11,15%, para 62,5%.
Nas questões sobre responsabilida-
de social corporativa a média dos 40
bancos analisados declinou 20,52%
e atingiu 54,07%; já em sustenta-
bilidade a diferença negativa foi de
14,87%, a 60,81% este ano.

A retração deve-se a diversos as-
pectos, diz Angélica, avaliando, con-
tudo, que os bancos enxergam a
sustentabilidade cada vez mais co-
mo uma tendência. "Os bancos da
América Latina estão mais compro-
metidos com a sua reputação e o in-
teresse dos investidores." Entre os
principais motivos para a queda, a
executiva cita a evolução da qualida-
de e do número de critérios avalia-
dos. "Enquanto em 2007 e 2008 as
pesquisas eram compostas por 109
questões, neste ano o espectro ficou
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38,5% maior. Todo este cuidado é
justificado principalmente pela cri-
se financeira, que aumentou as exi-
gências por transparência." Outro
aspecto importante foi a perda de
mercado de algumas grandes insti-
tuições, ocasionada particularmen-
te pelo forte movimento de fusão e
aquisições no período. "Alguns ban-
cos não estão nem mais aparecendo
nesta lista. Neste cenário, o univer-
so das pesquisas dos bancos mudou
bastante, quase 25% do portfólio."

Entretando, os bancos brasileiros
melhoraram suas práticas em susten-
tabilidade e ajudaram a evitar uma
queda maior da média. Os brasileiros
colocados nos primeiros lugares do
ranking ficaram muito acima da mé-
dia e Bradesco e Itaú Unibanco, além
de manterem a posição de líderes,
avançaram em suas pontuações. No
ano passado, empataram em 96,36%
e este ano obtiveram 98,68%. "Am-
bos são muito comprometidos com a
sustentabilidade. Eles investiram mi-
lhões em treinamento, saúde e segu-
rança de seus empregados, melho-
res políticas com seus fornecedores,
entre outras iniciativas. Eles desen-
volveram uma cultura de pensar no
futuro, e descobriram que aspectos
econômicos e ambientais são impor-
tantes também", observa Angélica,
demonstrando que, por isso, acredita
que essas instituições continuarão a
empatar nos próximos anos.

Banco do Brasil e Santander
Real saltaram significativamente. O
Banco do Brasil passou da décima
sexta posição em 2008 para a tercei-
ra colocação neste ano, pulando de
um percentual de 74,31% de adesão
para 91,39%. O Santander-que em
2008 ainda não tinha incorporado
as operações do Banco ABN Amro



Real (décimo primeiro no ano pas-
sado) - passou de décimo quinto
para o terceiro lugar, com 91,39%.
No ano passado, Santander obteve
76,15% e Real, 85,32%. O Ban-
co Nossa Caixa, cuja incorporação
pelo Banco do Brasil ocorreu em
meados do primeiro semestre deste
ano, saiu da vigésima sétima colo-
cação no ranking dos mais susten-
táveis em 2008 para a décima sexta
posição este ano, passando de uma
pontuação de 61,47% para 66,89%.
Outro brasileiro no ranking é o
Banco do Estado do Rio Grande
do Sul (Banrisul), ocupando o vi-
gésimo terceiro lugar, com 50,99%
de adesão.

Líderes
Há nove anos consecutivos com-

pondo o Dow Jones Sustainability
World Index, índice de sustenta-
bilidade da Bolsa de Nova York, o
Banco Itaú Holding Financeira não
teve seus números comprometidos
neste ano pela fusão com o Uniban-
co, operação que geralmente parali-
sa ações na área de responsabilidade
social corporativa, explica Angélica.
Conforme a M&E, o desempenho
de 2009 do Itaú Unibanco é resul-
tado dos pontos obtidos por ambos
os bancos e a nova instituição "tra-
balha duro para integrar sistemas
de pessoal e sustentabilidade". O
Itaú Unibanco informa que sua po-
lítica de sustentabilidade foi criada
em tempo recorde, apenas alguns
meses após o anúncio da fusão, que
ocorreu há menos de um ano, em
novembro passado. Tem como com-
promissos a busca pelo desenvolvi-
mento sustentável, a transparência e
a promoção de inovações, revisões e
adaptações nos negócios com base

nos conceitos de sustentabilidade.
O comprometimento dos ban-

cos com questões relativas à gover-
nança corporativa, responsabilidade
social e sustentabilidade é histórico,
diz a superintendente de sustentabi-
lidade do conglomerado, Sônia Fa-
varetto. A executiva recorda, por
exemplo, que o Instituto Unibanco
nasceu em 1982 e o Itaú Cultural
em 1987, o que mostra uma preocu-
pação genuína com outras áreas que
não somente com os seus negócios.
"Isso agrega valor aos clientes." Mas
a agenda de sustentabilidade do Itaú
Unibanco é recheada de muitas ou-
tras iniciativas, que envolvem des-
de a participação dos conselhei-
ros do banco, executivos gradua-

dentro da maior parte dos produtos
e serviços, bem como para envolver
todos os stakeholders em proces-
sos de desenvolvimento sustentável.
"Há um foco muito grande em fi-
nanças sustentáveis nas mais diver-
sas frentes", diz Sônia, elencando
entre as principais ações a do uso
consciente do dinheiro, de fundos
de investimento voltados para redu-
zir a emissão de CO2 na atmosfera,
de estímulo por meio da concessão
de crédito a projetos sustentáveis e a
da inclusão financeira, com os pro-
gramas de microcrédito.

Jean Leroy, diretor do departa-
mento de relações com o mercado
do Bradesco, diz que a política da

dos, funcionários em geral, clien-
tes, fornecedores até a sociedade,
diz Sônia.

Segunda maior instituição fi-
nanceira do País com ativos conso-
lidados de R$ 596,4 bilhões e 104
mil funcionários ao final de junho
de 2009, as ações do Itaú Unibanco
estão centradas em três grandes li-
nhas: políticas e práticas, mobiliza-
ção e capacitação e negócios, explica
Sônia O banco tem uma superin-
tendência inteiramente focada em
questões de riscos sócio-ambientais,
exemplifica. Trabalha para levar as
práticas de sustentabilidade para

ambientais. Também integrante do
Dow jones Sustainability World In-
dex, as linhas de crédito do banco
destinadas a projetos sustentáveis,
dos mais sofisticados aos mais sim-
ples, como por exemplo a troca de
um equipamento que consome mui-
ta energia por outro mais econômi-
co, crescem significativamente. Elas
ultrapassaram os R$ 2 bilhões em
2008 e a meta do Bradesco, afir-
ma Leroy, é expandi-las ainda mais.
São mais de 30 linhas e os recur-
sos são provenientes do Bradesco ou



repasses do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social
(BNDES).

A inclusão bancária também es-
tá sob os holofotes do Bradesco e is-
so desde a sua fundação, afirma. "A
instituição sempre foi um banco de
portas abertas para toda a população,
incluindo as camadas de menor ren-
da. Por isso, temos inúmeras parce-
rias com os correios, farmácias, e ou-
tros tipos de varejistas que formam a
extensa rede de correspondentes do
Bradesco e levam os serviços bancá-
rios, como pagamentos de contas e
até a abertura de contas corrente, às
regiões mais distantes do País." Se-
gundo dados do encerramento do
ano passado, o Banco Postal, uma
parceria do Bradesco com os Cor-
reios desde 2002, somava quase 6

mil pontos, em mais de 5 mil cida-
des, e 7 milhões de contas abertas,
com mais de 91% dos correntistas
relatando renda média mensal de até
três salários mínimos.

Na área de gestão responsável,
Leroy cita entre as estratégias do
banco a de valorização dos recursos
humanos. "É uma tradição e o Bra-
desco busca sempre avançar na re-
lação com os seus colaboradores. A
cada ano o índice de satisfação dos
funcionários aumenta. Em 2005,
por exemplo, segundo pesquisas,
era de 73% e, no ano passado, ficou
em 82%." Um olhar permanente de
avaliação sobre o funcionamento dos
seus processos internos e uma linha
direta para ouvir os clientes são as
outras características que fazem do
Bradesco um dos líderes do ranking

dos bancos mais sustentáveis da re-
gião latino-americana, diz.

Um dos pilares das ações sócio-
ambientais da instituição é a Fun-
dação Bradesco, com 52 anos de
criação e mais nova apenas 13 anos
em relação à constituição do banco.
Dedicada à educação e tendo for-
mado mais de 2 milhões de pesso-
as ao longo do tempo, a Fundação
tem 40 escolas espalhadas por di-
versas cidades e 110 mil alunos em
suas salas de aula hoje, uma popula-
ção muito maior do que a de cente-
nas de municípios brasileiros. Nes-
te ano, deve absorver investimentos
superiores a R$ 230 milhões. Em
2008, ficou com mais de R$ 220
milhões dos R$ 350 milhões apli-
cados pelo banco em projetos sócio-
ambientais, observa Leroy.



Destaques
O grande salto dado pelo Banco

do Brasil é proveniente, principal-
mente, da melhora na organização
das informações e de um trabalho
de buscar maior engajamento inter-
no e externo para alcançar esse ob-
jetivo e aprofundar suas ações nessa
área, diz a diretora de desenvolvi-
mento sustentável do BB, Izabela
Campos. No entanto, se o avanço
foi verificado no ranking apenas es-
te ano, o processo é bem anterior.
Um banco fundado há 200 anos
tem uma longa história de relacio-
namento com as mais diversas co-
munidades, mapeamento que co-
meçou a ser consolidado há cerca
de seis anos, afirma a executiva. "A
partir desse levantamento percebe-
mos o quanto poderíamos avançar
mais e criamos uma carta de princí-
pios em sustentabilidade com o ob-
jetivo de aprofundar e melhorar es-
ses processos."

O programa Desenvolvimento
Regional Sustentável, que tem a meta
de diminuir as diferenças regionais e
promover a inclusão social no entor-
no das agências do banco, é uma das
ações que tomou corpo a partir daí.
Nesse projeto, o BB atua como arti-
culador entre os diversos agentes pa-
ra possibilitar maior capacitação às
populações e estimular o desenvol-
vimento sustentável dessas comuni-
dades. "O gerente faz um diagnós-
tico local, identifica as atividades, o
potencial de cada uma, o que pode
ser melhorado e quem pode ajudar a
melhorar, para que essa comunidade
obtenha mais qualificação e renda",
explica Izabela, acrescentando que
as linhas de crédito para estimular
essas atividades são apenas conse-
qüência desse processo.



O programa nasceu em 2003 nas
regiões mais carentes e hoje são mais
de 5.364 planos de negócios em im-
plementação, em 4.704 cidades, que
beneficiam quase 1,2 milhão de fa-
mílias. Até meados de agosto último,
somente o BB disponibilizou R$ 5,3
bilhões de um total de R$ 7,7 bilhões
aplicados no projeto. Essa é apenas
uma entre outras dezenas de ações
que estimulam o desenvolvimen-
to sustentável do banco e da socie-
dade, que englobam desde o consu-
mo racional de recursos, como água
e energia, nas instalações do Banco
do Brasil a outras ações em diferen-
tes áreas direcionadas para clientes,
fornecedores, investidores, acionistas
e sociedade, afirma a executiva.

Para Maria Luiza Pinto, diretora-
executiva de desenvolvimento sus-
tentável do Grupo Santander Brasil,
sustentabilidade tem de estar inseri-
da em todas as estratégias, desde a
gestão de pessoas e processos à admi-
nistração do negócio. O banco, afir-
ma, aposta na educação e investe for-
te em treinamento para disseminar

essa cultura entre os seus colabora-
dores, clientes e fornecedores. Todos
os modelos dos programas aplica-
dos, diz Maria Luiza, têm sido re-
passados aos clientes em seminários
promovidos pela instituição há cer-
ca de um ano e meio. "Entregamos
tudo. Repassamos o que aprendemos
com acertos e erros." Nesse período,
foram montadas 21 turmas, com a
participação de 2009 pessoas.

A sustentabilidade, garante a exe-
cutiva, aprofunda as relações e é uma
grande geradora de inovação em
produtos e serviços, criados especi-
ficamente para apoiar essas práticas.
Também as demandas dos consumi-
dores que embasam suas decisões de
investimento em empresas com ges-
tão focada em conceitos de gover-
nança corporativa e responsabilidade
social geram novos produtos. Entre
essas inovações, a executiva cita os
fundos compostos apenas por ações
de companhias reconhecidamen-
te sustentáveis. "Ainda há um lon-
go caminho a percorrer, mas a prá-
tica da sustentabilidade ganha cada

vez mais visibilidade", afirma, acres-
centando que o consumidor já está
colocando isso como um ponto for-
te que analisa na relação. "Ele sabe
que uma empresa sustentável é mais
segura, tem as finanças mais contro-
ladas, custos menores, ganhos opera-
cionais, enfim oferece menos risco."

Na área de crédito, o Grupo San-
tander Brasil aplica esses conceitos e
já deixou de conceder financiamentos
quando considerou que a operação
poderia trazer risco socioambiental.
"Na maioria das vezes, apontamos os
danos que essas práticas podem cau-
sar à sociedade e as empresas mudam
seus projetos para adaptá-los. Quan-
do isso não ocorre, encerramos o re-
lacionamento porque não podemos
ser coniventes." Ao todo, desde 2002,
quando o Real começou a aplicar es-
sas normas nas concessões de crédito,
foram 51 operações encerradas, diz.
Segundo Maria Luiza, o Grupo San-
tander assimilou toda a cultura de
sustentabilidade do Real, reconheci-
do mundialmente nessa área como
eficiente, e está, até mesmo, adotan-
do-a em outras subsidiárias.

Tendências
De acordo com a M&E, os seus

últimos estudos mostram que a
principal tendência de melhora em
2010 nos índices de sustentabilida-
de devem vir dos bancos brasilei-
ros. "Após a grande onda de fusões e
aquisições, o número de bancos bra-
sileiros diminuiu e isso mostra uma
grande preocupação dos novos gran-
des e dos 'sobreviventes' em ter mais
lucros. Neste cenário incrivelmente
competitivo, de poucos jogadores,
porém fortes, os bancos têm de rever
suas práticas para atrair mais investi-
mentos e clientes", diz Angélica.
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