




O vice-presidente e diretor de
relações com investidores do Bic-
Banco, Milto Bardini, acha na-
tural que o nível de aderência dos
bancos médios cresça e se aproxime
cada vez mais das pontuações ob-
tidas pelos grandes bancos. "Nem
sempre qualidade e tamanho an-
dam juntas", lembra, referindo-se
à quebra de grandes instituições fi-
nanceiras internacionais como a gi-
gante americana do setor de seguros
AIG. "Estamos alguns passos atrás
de grandes bancos pelo simples fa-
to de que começamos depois deles."
Para Bardini, também a própria
existência do estudo da M&E esti-
mula os bancos médios a perseguir
padrões de excelência. O executivo
demonstra satisfação com a evolu-
ção do banco no ranking entre um
ano e outro do estudo, mas não vai
se contentar com menos de 100%
e continuará buscando essa meta,
para voltar a liderar o ranking. Bar-
dini envolveu-se pessoalmente com
a implantação das melhores práticas
de governança no banco. Quando
foi presidente da ABBC, a associa-
ção que reúne os bancos médios no
Brasil, desenvolveu uma cartilha de
governança para o setor. O docu-
mento ficou pronto recentemente e
será apresentado ao público em de-
zembro, informa.

Luiz Masagão Ribeiro, presiden-
te do conselho do Indusval Multi-
stock — que fez sua estreia no ranking
da M&E neste ano, em quarto lu-
gar —, acredita que o resultado se
deve ao fato de que o banco tem a
transparência no seu sangue, desde
quando ainda era de capital fecha-
do. "Tínhamos 17 sócios e sempre
precisamos dar satisfações a todos.
Além disso, apresentar números e
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informações relevantes e de qualida-
de era uma boa forma de obter bons
ratings das agências de classificação
de risco e gozar de boa reputação
no mercado, fundamental para ob-
ter crédito em outros bancos maio-
res", afirma. Segundo ele, o banco
sempre praticou, também, decisões
colegiadas. Na área de responsabi-
lidade social, Masagão explica que
o banco também tem tradição - ele
próprio participa de várias ONGs e
tem, como diretriz, investir em pro-
gramas que incentivem as comuni-
dades carentes a se desenvolverem,
como o que mantém em parceria
com a Rede América Brasil, que,
segundo ele, pratica uma visão mo-
derna, não assistencialista, de res-

ponsa-
bilidade so-
cial. Em sustentabilidade, a área
onde os investimentos são mais re-
centes, o banco tem metas de neu-
tralização de carbono.

O estudo da M&E traz também
um ranking por áreas - e o Bic li-
dera a de governança, seguido pelo



mexicano Compartamos em segun-
do e Indusval Multistock t Mibanco
em terceiro. No de responsabilidade
social, assim como no de sustenta-
bilidade, o Bic manteve o segundo
lugar obtido no ranking geral; já o
Indusval manteve o quarto lugar
em sustentabilidade, mas caiu para
sexto colocado no de responsabili-
dade social, empatado com outros
dois brasileiros: BRB e Daycoval.
O BRB saiu-se bem, também, no
ranking de sustentabilidade (tercei-
ro lugar), mas perde quanto a crité-
rios de governança.

Os critérios de sustentabilidade
englobam todos relativos a riscos
e outros dados financeiros (lucros,
margem, receitas, depósitos) e, tam-
bém, a questões ambientais. A aná-
lise da aderência a princípios de boa
governança inclui questões relacio-
nadas a ética, existência e atuação
de comitês e conselhos, questões
legais e de auditoria, por exemplo.
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todos os fatos principais. Alguns
bancos devolveram o questionário
preenchido, como Mibanco, ABC
Brasil e BicBanco. Em segundo lu-
gar, os bancos estão implantando
novos programas, como, por exem-
plo, códigos de ética, comitês do
conselho e seções especiais de res-
ponsabilidade social em seus sites."
No entanto, Angélica nota a forte
disparidade entre as médias obtidas
pelos mais bem colocados e os que
ficaram nos últimos lugares. Para
ela, isso mostra que ainda há gran-
des oportunidades para melhorias
no setor na região.

Segundo ela, é surpreendente a
quantidade de informação que não
é atualizada nos sites dos bancos — a
página web da empresa é a primeira
opção de fonte de informações para
a grande maioria dos investidores
e analistas. "E alguns bancos não
têm um contato direto com a área
de relações com investidores nem
um número de telefone disponível",
diz. Isso, de acordo com o estudo,
reforça que eles podem não estar
preparados para lidar com seus di-
versos stakeholders, mostrando uma
diferença em relação aos seus com-
promissos declarados com trans-
parência e valores éticos. "Um dos
bancos não menciona nada sobre
código de conduta ou ética, mas fa-
la sobre um código de vestuário no
site", critica Angélica.

Os principais desafios para os
pequenos bancos é ver a sustentabi-
lidade não só como uma oportuni-
dade mas também como uma estra-
tégia de sobrevivência. Acabou a fa-
se de gastos desenfreados com pla-
nos sociais e ações puramente pro-
mocionais - os bancos querem ver
retornos financeiros, diz o estudo.

SOBRE OS CAMPEÕES

Veja abaixo a opinião da M&E sobre os três primeiros colocados
no ranking de bancos médios mais sustentáveis da América Latina
deste ano:

1° lugar: Mibanco (Peru)
O banco peruano foi, desde sempre, dedicado a empréstimos so-

ciais e tem a responsabilidade social no sangue - seu lema é "Uma
instituição financeira com uma missão social". Ao longo dos anos, o
banco mostrou que seu modelo de negócios era forte, coerente e
sustentável de verdade - não apenas para cumprir uma lista de diretri-
zes básicas. Foi um dos primeiros a profissionalizar o microcrédito na
região, enquanto grandes bancos ainda consideram o negócio uma
opção de alto risco. O banco parte do princípio de que, de modo ge-
ral, microempresários são mais pontuais e mais comprometidos com
seus empréstimos do que a classe média, uma vez que dependem do
banco para manter seu negócio.

2° lugar: BicBanco (Brasil)
Nos últimos anos, sustentabilidade se tornou um motor, e não um

sintoma, para o Bic crescer e se desenvolver. Para estimular sua es-
tratégia, o banco fez maciços investimentos em treinamento de sua
equipe nessa área. Os resultados foram usados para formular o pri-
meiro código de ética e uma clara estratégia para o banco como um
todo. Bancos médios que operam desta maneira aprenderam com a
experiência passada de bancos grandes.

3° lugar: Compartamos (México)
O Compartamos é uma instituição comprometida com o desen-

volvimento do México, oferecendo oportunidades e oferta de crédito
como meio de fomentar negócios dos microempresários e contribuir
para o desenvolvimento. Ao longo de sua história, o banco tem con-
seguido resultados com uma clara tendência de crescimento susten-
tável, de qualidade dos ativos e de rentabilidade ao se tornar o agente
financeiro intermediário entre os grandes investidores e os segmen-
tos de menor renda.

"Sustentabilidade significa boa ges-
tão, nem mais nem menos. E me-
didas das empresas que não podem
gerar ou ajudar a manter seus mer-
cados e clientes não irão sobreviver
por muito tempo", conclui Angélica.
Parte das disparidades, porém, ex-
plica-se pela ausência de políticas
de divulgação. Alguns bancos do
Peru, por exemplo, apenas publicam

seus resultados financeiros e políti-
cas sustentáveis no site dos órgãos
reguladores, o que influencia nega-
tivamente a avaliação e, consequen-
temente, suas posições no ranking.
O problema no Peru, segundo An-
gélica, é o mais grave: enquanto
Mibanco é o campeão deste estudo
com 91,10%, há quatro bancos com
menos de 10% (Santander, HSBC,
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ao mesmo tempo, ajustá-las às ne-
cessidades e exigências dos merca-
dos locais. Neste ponto, também,
o Brasil destoa, pois aqui os bancos
médios são controlados por capital
nacional. Na Venezuela, a ausência
de regulamentação do governo so-
bre divulgação de informação ao
público em bancos, por exemplo,
está trazendo a média do país pa-
ra baixo: 12%, nos 11 bancos pes-
quisados (27% do total). Nenhum

desses bancos tem mais de 50% de
conformidade. Houve melhoria em
relação a 2008, mas a maioria ainda
demonstra mau alinhamento com os
princípios sustentáveis, diz o estudo.
Argentina e México foram os paí-
ses que obtiveram a melhor média:
57,19% e 49,54%, respectivamente.
No entanto, há apenas dois argenti-
nos e três bancos mexicanos na amos-
tra, o que torna os resultados pouco
representativos dos seus mercados.
A média geral do Brasil é 47,09%,
atrás apenas do México. A maior
diferença é o número de bancos:
México tem três, enquanto o Brasil
tem 16. Para a M&E, a predomi-
nância dos bancos brasileiros deve-
se aos investimentos que o mercado
local tem feito nos últimos anos na
sustentabilidade do negócio.

Critérios
Neste ano, os critérios tornaram-

se mais compactos e objetivos. Em
vez de 330, distribuídos em cinco
categorias (responsabilidade social

corporativa, governança, sustenta-
bilidade, ética e transparência), a
pesquisa de 2009 é composta por
146 questões divididas em três cate-
gorias: responsabilidade social cor-
porativa, governança (com ética e
transparência) e sustentabilidade.

Além disso, 33 bancos entraram
no ranking e 13 foram retirados da
lista. Apenas sete bancos dos 40
pesquisados neste ano estavam na
lista de 2008: destes sete, a maioria
(exceto o Banco Pine) tinha melho-
rado a sua conformidade com as
práticas de sustentabilidade; e ape-
nas os bancos do Peru (Mibanco
e Interbancário) subiram degraus.
Mas os bancos brasileiros ainda
são a maioria entre os 40, segui-
dos por venezuelanos e peruanos
— juntos, os três representam 88%
do ranking.

Todas as notas estão em porcen-
tagem. Cada área de gestão deve
atingir uma pontuação, que se re-
fere ao percentual de pontos dentro
de 100% possíveis. O ranking foi
obtido a partir do total de todos os
146 critérios. Os escores totais tam-
bém são porcentagens de pontos
alcançados pelos bancos, em um
total possível de 100%.

A M&E informa que analisou
todos os 40 bancos deste estudo
utilizando informações disponíveis
publicamente. Em seguida, enviou
a todos os bancos esses resultados,
para a correção e os comentários
— mais dois lembretes por e-mail
cobrando a devolução. Os bancos
foram informados de que, se não
respondessem dentro de um prazo
determinado, os resultados obtidos
pela pesquisa seriam usados.
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