
Febraban vai capacitar gestores na área de sustentabilidade 

Inclusão de módulo sobre o tema é resultado da parceria da instituição. 

Empresas e outras instituições reconhecem cada vez mais que precisam adotar os princípios da 
sustentabilidade em seu dia-a-dia. Mas seus gestores não necessariamente sabem como 
desenvolver esses projetos. A situação não é diferente no mundo financeiro. Pensando nisso, a 
Federação Brasileira de Bancos (Febraban) firmou uma parceria com as consultorias 
KEYASSOCIADOS e Finanças Sustentáveis para a inclusão de um módulo sobre 
sustentabilidade nos negócios no curso Escola de Formação de Líderes. 

O objetivo da ação é formar profissionais aptos a liderar equipes ligadas às instituições 
financeiras de modo que elas atuem alinhadas aos conceitos de sustentabilidade. “A Febraban 
já desenvolve uma série de ações na área, contando, inclusive, com uma comissão dedicada 
exclusivamente ao assunto. No entanto, é a primeira vez que decidimos discutir o conceito em 
nossos cursos porque nossos gestores precisam estar prontos para atuar nesse cenário”, 
afirma o gerente de Educação Financeira da Febraban, Luiz Cerqueira. 

O curso, que acontece de junho a outubro, é voltado para executivos das áreas de crédito, 
gestão de riscos, project finance, auditoria e compliance, comercial, desenvolvimento de 
produtos, sustentabilidade e jurídico. A grade completa é composta por 11 módulos ao longo 
dos quais serão discutidos temas como liderança, gestão em saúde, diversidade, core leader 
transformation e gestão estratégica de pessoas, processos e resultados. Os alunos contarão 
também com reuniões individuais de coaching intercaladas com os módulos de formação ou ao 
final do programa. 

Esse conhecimento é fundamental para que os bancos possam atuar como verdadeiros 
indutores da sustentabilidade, como lembra Cássio Trunkl, da Finanças Sustentáveis. “Na 
conjuntura atual, uma atuação ecológica e socialmente mais responsável virou quase que uma 
obrigação. Mas, para que essa prática realmente agregue valor a marcas e serviços das 
instituições, é necessária uma compreensão mais completa sobre o tema”, complementa o 
gestor da área Sustentabilidade da KEYASSOCIADOS, Alexandre Hernandez. 
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